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GAZETE İZ 

12 
~A FAülR 

Asır matbaasında basıhnıştı~ı 

Cuınhut'iyetiıı Ve Oumlıuriyet Eseı·iııiıı Bekçisi, Sabahları Çıktu- Siyası Gazetedir 

Dil Savaşına 
l!:oıaylıkla;--Göst~-;.mek 

Gerektir 
d lllusumuz öz Türkçeye o ka-
_ ar susamış ki gördüğümüz 
~Viiııçlü kaynaşmadan kıvanç 
Uymamak elden gelmez. Gün
~elik gazeteleri okuyanlara 
0ıcnle bakınız . Göreceksiniz ki 
!~ çok üzerinde durdukları iş 
lıeUemeğe uğraştığımız unutulan 
~l Türkçe sözlerdir. Yurdda~
'tıınızın konuşmalarından kula
fıınıza gelen sızlanmaların ba
"da Tarama dergisi bitiğinin 

ko'aylıkla elde edilmemesi bu
~nuyor. Osmanlıcadan Türk
leye söz karşılıkları tarama 
~tgisi on liraya satılmaktadır. 
! şka baskılara göre, Tarama 
etgilerinin on liraya sattırıl

liıası değer bakımınde:ı yük
~ektir. Öz türkçeyi öğrenmek, 
. U savaşa candan katılmak 
lıleği ne kadar büyük olursa 
01sun her yurttaş bu parayı 
'etemez. Zordan verebilenler 
de sıkıntı ile öderler. Bu du
'1ıın amacımıza aykırı düşer. 
~~tim dileğimiz dil savaşında 
lirk ulusuna elden gelen ko-

~Ylığı göstermek ona, öğrenme 
tollarını kolayca açmaktır. Açık 
löylemek gerekse Türkiyede 
ienel baskı bitiklerinin değeri 
~k yüksektir. Derleme dergi-
111lin değeri ise öbürlerinden 
~c üstündür. Biliriz ki, dergi
tr diğer bitiklere göre daha 
lor basılmıştır. Bu işle uğra
linfar çok çalışmışlar, çok yo
l'ıılnıuşlardır. 

Bu çalışmalarda para kazan
~ak ülküsü olmadığına göre, 
iliklere herkesin kolayca elde 
!debileceği bir değer koymak 
~ttekti. Gerçi dergilerin ilk 
a&kılan ulusa satılmak için 
lapılmadı. Dil işleri ile uğra
larılara, yazganlara bir örnek 
tiistermek, denemeğe yol aç
liı~k için basılmıştı. Bugün İse 
'tin durumu değişmiştir. Yazı 
>azanlar, okuyanlar, söz kar
lılıklarını ancak bu dergiden 
tlde edebilirler. 
. nu savaşta da biricik kayna
~tıu:ı bu bitiklerdir. Böyle 
~ lUıca dergileri herkesin elde 
!debillceği bir değere indir
~ck ucuzlatmak, daha ileri 
ilıatarak kağıt değerine sat
!' ak, dağıtmak, yaymak gerek
;r.l)ergilerden alınacak sözlerle 
~ıı. denemeleri, güdülmesi ge-
k olan yolu aydınlatacak, 

·naca ulaşmayı kolaylaştıra
~ktır. Bunun için her okur 
b a~arın .elinde bu derlemelerin 
\ Uluıunasında fayda vardır. Ne
~'1kinı gazeteler sözlerin ya
~ llıasına yardım etmek, dil 
•ii "aşını kolaylaştırmak ıçın 
~ ~ karşılıklannı parça parça 

1 Crgün okurlarına vermek
! 'dirler. Türk dili araş
~rtııa derneğinin de ülküsüne 
t{~un düşen derleme bitikle
~ nın ucuzluğunu sağlamlaması 
'tıdisi için bir borçtur sanırız. 

~. C>calıc.<>ğ1u. 

I lneboluda Elektrik 
b 1tıebo!u, 3 ( A.A) - Evvelce 
~~ tdiye tarafından yapılmış 
t~an elektrik tesisatı şehir ce
ıtı!a~ı~ı tamamile temin ede
ta diırınden büyütülmesine ka-

r "erilmiştir. 

Teşkilib Esasiyede 
Değişiklik Teklifi Mecliste 

Teklifi Yüz Meb'us İmzaladı - Seçim Şeklinin Değiş
tirilmesi Layihası Da B. M. Meclisine Veriliyor 

İstanbul 4 (Hususi) - Teş

kilatı esasiye yasasında deği

şildik yapılmasını istiyen tekli
fi yüzden fa:ıla mebus imza et
miştir. Bu teklif B. M. Medi
ne veriliyor. 

İstanbul 4 ( Hususi ) - Hü
kumet mebus seçiminin değiş
tirilmesi için dahiliye bakanlı
ğınca hazırlanan ve vekiller 
heyetince tasvip olunan proje
yi B. M. Meclisine tevdi etmek 
üzeredir. 

İstanbul 4 ( Hususi ) - Köy
lüye ucuz tuz verilmesi kanun 
layıhası bugünlerde meclise ve
rilecektir. 

· Çiftçinin Borçları 
İstanbul 4 ( Hususi ) - Çift

çinin Ziraat Bankasına olan es
ki borçlarının on altı senelik 
taksitlere bağlanacağı haberi 
kuvvet bulmuştur. 

Jıaşba~·aıı Xöyliilerle Bir Aradcı 
Fırka Toplantısı tiren yurttaşlar saylav seçile-

Ankara, 3 (A.A) - Bu ak- bileceklerdir. 
şam toplanan Cumhuriyet Halk Bu seçimde kadınlardan rey 
Fırkası dıvanı saylav işleri verenlerin yaşı on sekizden 
seçimini konuştuktan sonra yukarı çıkarılacaktır. Bu yaşı 
aşağıdaki tekliflerin fırkanın meclis tespit : edecektir. Bütün 
meclis grubuna sunulmasına bunlar için teşkilatı esasiye ve 
karar verilmiştir. saylav seçimi yasalan yakında 

Kadın erkek otuz yaşını bi- değiştiriiecektir. 

=======-~===========-===--

ıyafet Kanunu 
• 
lnkılabımızın Emrettiği Bir Zaruret 

Olarak Alkışlarla Onaylandı 
Ankara3 (A.A) - B. M. M. 

Bugün Kazım Özalpın baş
kanlığında toplanmıştır. Kazım 
Özalp toplantıyı açarken vila
yetler hususi idareleri kanunu 
ile belediye orman ve sefain 
kanunlarını görüşecek muhte-

;:;telit encümenler teşkilini ileri . - . 

Dahlllye Veklll ŞUkrU Kayanın Nutku 
sürmuş ve onaylanmıştır. 

ŞUkrU Kayanın Sözlerl 
Bundan sonra Dahiliye ve

kili Şükrü Kaya söz alarak 
gizli nüfusun yazılması hak
kındaki kanunun iki defa mü
zakeresi eanasında işleri dola
yısıle mecliste bulunmadığı ci-

betle bazı meb'uslar tarafından 
ileri sürülmüş mütalealan kı
saca gazetelerde okuduğunu 

ve zabıtler henüz basılmamış 

olması itibarile ileri sürülen 
bu fikirleri kavrıyamadığını 

söyliyerek müsaade ederse-
- Baştarafı 7 nci sahifede -

Pomak Köylerinde 
Korkunç Bir Facia Oynanıyor 

Bulgarlar Cinayetlerini itiraf Ediyorlar 
Atlnada BUyUk Heyecan Devam Ediyor 
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""""':"':':---------~-----ı İstanbul 4 ( Hususi ) - Bul

Bıılym· Köylüleri 

gar - Yunan sınırlarında baş

gösteren hadiseyi tetkik eden 
muhtelit Yunan Bulgar 
komisyonu hudutta toplandı. 
Bulgarlarlar Yunan toprağına 
tecavüz ettiklerini ve beş Tür
kü öldürdüklerini kabul ettiler. 

Yunanistanda bu hadisenin 
doğarduğu heyecan devam edi
yor. Gazeteler sulhu tehdit 
edebilecek bu gibi hadiseleri 
önlemek için sert tetbirler alın
masını istiyorlar. 
ÖldUrUlenlArln lelmlerl 

Atina 4 (A.A)- Yunan-Bul· 
gar zabitlerinden kurulan karı
şık komisyon tarafından yapı
lan tahkikat neticesinde Bul
gar askerlerinin Yunan topra
ğına 1500 metre derinliğinde 
girdikleri anlaşılmıştır. Ölenler 
dört kişidir. Adları şunlardırı 

Hasan Kapo, İmam Hnseyin, 
Asso Oıman, Hnıeyin Sakolof. 

- Sonu 4 anca ıahlfıdt -
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Uluslar Derneği Sar 
• 
için Bugün Görüşecek 
Romada Yapılan Anlaşma Her 

Tarafta Sevinçle Karşılandı 
nun dışındadır. Bundan başka 
Fransa Varnt madeninden 11 
milyon tona ait hissesini de 
alacaktır. 

j 

Roma 4 (A.A) - Sar işi 
hakkındaki üçler komitesi işi
ni bitirir bitirmez ortada yan
lış şayialar dönmeğe başladı

gından bu işin aydınlatılması 
onaylanmıştır. Reyiam netice
sinde ortaya çıkacak siyasal ve 
mali meselelerin hallini içine 
alacak bir plan hazırlanması 
isteniyordu. Üçler komitesi üç 
oran karşısında idi. Statuko 
veyahut Sarın Fransaya vey::; 
Almanyaya bağlanması. Bilhas
sa üçüncü oran üzerinde du
ruşun sebebi b:ı oranın birçok 
İnce meseleleri ortaya atma
sıdır. Almanyanın rey vermi
yenler hakkındaki teminatı ırk 
ve din farkı gözetmemektedir. 
Öbür taraftan Sar Almanyaya 
dönerse bu dönüşün nasıl ola
cağını gösteren tedbirler alına
caktır. 

Iııgiliz mıll'alı/wı;ıl{apıtı• ıı Edeıı 

Muayyen bir :zaman için mu
haceretlere müsaade edilecek 
ve muhacirler mallarının antına 
ve dövizlerini çıkarmak için 
serbest bırakılacaktır. Mali 
anlaşmıya gelince, Sardan yal
nız Fransanın 900 milyon ala
cağı gözükmektedir. 950 mil
yona yükselen ve anlaımıya 
girmiyen hususi alacaklar bu-

Cenevre, 3 (A.A) - Roma 
uzlaşması büyük bir memnuni
yetle karşılanmıştır. Bu uzlaş
ma uluslar kurumu konseyinin 
işlerini kolaylaştıracak kıvam
da sayılmaktadır. Üçler komi
tesi bugün toplanacak ve kon• 
seye verilecek raporunu hazır· 
lıyacaktır. Bugün M. Aloisi ile 
Laval arasında bir konuşma 
yapılmasına oran verilmekw 
dir. Uluslar kurumu 

- Sonu Dliıdüncii S 

General Goerin~ Göre 
" Almanya Mareşal Paten Gibi 

Bir Adamla Anlaşabilir,, 

General Goeriııg 

Kadın Kı,ı Çok Haklı 

\·- ----
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Berlin, 3 ( A. A ) - Jeneral 
Herman Göring Essen yakı
nında Ren Hosta söylediği bir 
nutukta cihan siyasetinin Al
manyayı nazarı dikkate alması 
lazım geldiğini söylemiş, hu
kuk müsaviliği istemiş bütün . 
ınilletlerin eski muhariplerinin 
birbirlerini anladıklarını bil
dirmiş ve Belgratta Mareşal 

Paten ile olan mülakatına işa
ret ederek: "O bir asker ve 
bunun için de Almanlara hü· 
ciım eden bir şeref adamıdır. 
Böyle bir adamla anlaş.nak 

mümkündür,, demiştir. 

- Hay çalımınıza kurban olayım .. Ayağımı çiynedıniz. Bakı
nız kan içindeyim, şimdi ne yapacaksınız? 

- Ben ne yapayım? Doktor değilim ki. .. 

' 

, 
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Casusluk Ha;ratım 

Ri ar Marthe'ın Hatıraları 

- 56-

Ruvayal Otelinde,, S. 32 Bir Fran
sıznıış" Sözü Ağızlara Dolaşıyordu 

Ertesi sabah Baron Von 
Krohn'un kuryesini, Kapiten 
•• aduya hediye edilmek üzere 
mülazim Marie'ye verdim. Bir 
kaat üzerine Kalorğolium1la Al
ınanca bir kaç keJime yazdım. 
Sonra bu kaadı tuzlu suya ba
tırdun. 

Mülazim Marie hayretle bana 
bakıyordu: 

- Korkmayınız, dedim. Al
man ataşenavalms bir dalga ile 
Kuryenin ıslandığını söyliyece
jim. Ona yüksek sesle bağı
racağım. M.Müller bu kiatlarla 

\_beyhude vakit kaybetmeyin. 
Von Krohnun ıize ne yazdığım 
asla bilemiyeceksiııiz. 

Neşeli görünüşüm bu hasta 
adamı adeti korkuttu. Devam 
ettim: 

- Şimdi de buğday bitlerini 
alınız. Siz de mllıl.izim efendi 
tetik olunuz. Zira bizi gözetli

/ yenler vardır. 
- Bunları neyapayım? 
- Öldürünüz. Suya sokunuz 

zabit efendi. 
Marie hayvancıklan lavabo

sunda boğdu. Bu İf te bitince 
•onlan aldım: 

- Size bunlan bırakmaya-
cağım. Zira canlı olmasa da 

l6lü olarak Alınan atqenava
hna vermeye mecburum . im
kan olsaydı, gizli harbin bu 
habrasını sizde bırakırdım. 

Ölü bitleri birlikte getirdi-
ğim. buğdaylarla kanfbrarak 
giıliyebildim. Önce ölen bitleri· 
kUrutmak suretile, onlara toz 
şeklini verebildik Sonra ter
moslara doldurduk. Ayın ı:a
ınanda Buenos Airesteki Al-

\ manlann bunları hili canlı 
aanmalan ihtimalini de düşü

aıiyordum. 
Seyahatm son merhalesi 11-

b geçti. Za~allı müllzim 
fdarie hasta vücudu ile hatb 

tnvanın müthiş sıcaklarına 

Küçük Haberler: 
Oossor Satılak 

Goasar adlı halis kan İngiliz 
tının sahibi vilayete müracaat 

ederek bu Atın damızlık olarak 

J

tviliyetçe satın aJınmasını iste
ıniştir. 

ÖldUrUlen Köpekler 
İkinci Teşrin ayı içinde şe-

hirde 857 köpek öldürülmüştür. 
' Manisa Tayyare 
• Muhasebecisi 

Manisa tayyare cemiyeti mu
hasebecisi Riza " Ak Alp ,, 
soy adını almıştır. -·-Soyadı 

Emniyet müdürü Bay Feyzi
nin soyadı musahhih hatası ola
rak Akkör çıkmıştır. Aslı 
Akkordur. 

idari Kıaım Reisi 
Saysal Oldu 

idari kısım reisi Bay Mustafa 
Yaşar Baysal soyadım alnııştur. 
Bay Tevfik Dolian Oldu 

İstanbul Emniyet müdürlüğü 
ikinci şube üçüncü kısım mer
kez memuru ve eski lzmir adli 
kısım rei"i Bay Tevfik'in Do
ğan soyadını aldığı haber alan
mışbr. 

Bay Rldvan 
Esnaf ve işçi birlikleri katibi 

umumilerinden Bay Ridvan Kı
zıltan soyadım aldı. 

Baytar Bay Mahir 
Belediye bat baytarı Bay 

Mahir Bagana soyadım almıştır. 

ithalat 
On Milyon Lirayı Geçti 
933 senesinde muhtelif mem

le!ı:etlerden İzmire 10,539,283 
liralık mal ithal edilmiştir. 

dayanamıyor.du. Hatlı üstüvayı 
geçince biraz canJanır gibi 
oldu. 

Rio De Janeiroya yaklaş
mışbk; Ona sordum: 

Hangi otele ineceksiniz? 
- Sizi yalnız bırakmamak, 

takıp etmek emrini aldım. 
Önce omuzlanmı silktim. 

Bütün hi1metlerime karşı gös
terilen bu takdirsizliğe içlen
mekten kendimi alamadım. 

- Otel Roya!a inecegım, 

dedim. Siz de oraya ınınız. 
Bir İspanyol ismi almayı unut
mayınıı:. Sonra bana kur yap
mağa çıhşınız. 

Arjantin de 
Buenos Airesin Ruvayal 

otelindeyim. Burası şehrin mer
kezidir. Vilhelmvarı bıyıkları 

olan otel sahibi hoş geldiniz 
diyor Almanca söylediğınden 
anlamaz göründüm. 

Bana yoldaşlık eden ve bir 
İspanyol adı takınan Marie otel
ciye Fransız olduğumu anlattı. 
Az sonra ağızdan ağıza "S.23 
Franıızmış .. ,, Sözünün dolaşb
ğını işittim. 

Marie'nin vaziyeti canımı sı
kıyordu. Mertçe harekete alı
şan bu adam bana kur yap
mayı unutuyor, aşıkane tavır

lar alamıyordu. Bilhassa bir aşk 
komedisi oynamak fikri onu 
f~şırbyordu. 
. Rio De Janeiroya gelişim 

Ruvayal otelinde heyecan uyan· 
dırmıştı. Bir Fransızın S.32 ol
riıa.sı, Almanya hizmetinde ça-. 
hşması bir hidise sayılıyordu. 
En fenası Maric milliyetini sak
hyamıyordu. Zaten şivesinden 
bune anlamak kabildi. Kurtlar 
kafesine girmit bir dömtözü 
andınyordum. Şu fark ile ki 
harp içindeki Alman kurtları 

hiç te boyun eğeceğe benze
miyor, daima çekingen duru
yorlardı. 

- Sonu Var -

ıs?~~~~ 
Ad Alanları 
Neşrediyoruz 

Mülkiye müfettiıi Bay Nedim 
Nazmi (Acar) Erkek muallim 

mektebi müdürü Bay Refet 
(Tok) soyadınmı almışlardır. 

Bay Tok'un soyadı çok eskidir. 
Babası Bay Sadettin Tok, am

cası doktor Ekrem Toktur. Üç 

yüz yıllık bir soy olan Tok 
oğullarına mensupturlar. Bele

diye makine ve elktrik kondok

törü Bay Naci Argunban, ba

vagazı şirketi müdürü Bay Mus
tafa Teoman, havagazı şırketi 
muhasebecisi Bay Muştak Tuna, 

San'atlar mektebi eski müdürü 
Bay Ferit Üzel, vilayet maiyet 

memuru Bay Şefik Erol, vilayet 
istatistik müdürlüğü başkatibi 

Bay Kadri Tımağur, vilayet 

istatistik müdürlüğü katibi Bay 

Apdürrahim Yarlıgan, 93 nu
maralı polis memuru Bay Ek
rem Bayezit, üçüncü komiser 
Bay Raşit Ünalan, l 05 numaralı 
Bay Avni Güler, 198 numaralı 
Bay İsmail Türkel, Karşıyaka 
belediye zabıta amiri Bay tbra
him Can, İzmir belediye he
kimlerinden Bay Süreyya Öz
türk, Belediye bsşhekimlik ka
tibi Bay Rifat Bayındır, kadın 
hastalıkları mütehassısı doktor 
Bay Ali Riza Ünal, İzmir be
lediye fen heyeti muhasibi Bay 
Vefik Oizhan soyadlarını al
mışlardır. 

Yeni Ae11• 

-·- -Devaın Cetvellerine 
İmza Koyacaklar 
Vali Ceneral Kazım Dirik 

bütün dairelere aşağıdaki ta
mimi yollamışbr: 

Sık sık yaptığım kontrol ve 
teftişlerde çalışma saatlarında 
bazı memurları bulamıyorum. 

İşlerin günü gününe çıkabil
mesi ve iş sahiplerinin çalışma 
saatlannda beklememesi için 
her vazife sahibinin işi başında 
bu!unması lazımdır. Bunun için 
daire amirlerinin bazı daire
lerde gördüğüm gibi haftalık 

devam cetvelini hatasız tutma
larını ve bu işe ehemmiyet ver
melerini rica ederim. 

... 11 •• 1 .... 

l(öy Bürosu 
Çah,mağa Bafladı 

Koy bürosu dünden itiba
ren vilayette eski kambiyo da
ires nde faaliyete geçmiştir. 

Büronun şefliğine valilik ma
iyet memuru Şefik, büro ka
tipliğine muhasebei hususiye 
memmrlanndan Nuri ve Ta
çettin tayin edilmişlerdir. 

Valimiz 
Kö~·IUler Arasında 

Vali ceneral Kazım Dirik, 
beraberinde Sıhhat işleri mü .. 

dürü Bay Cevdet olduğu halde 
civar köyleri teftişe çıkmıştır. 

..... llPl&-f 

Menemende 
Gençllk Te,kllltı 

Menemen belediye meclisi 
Menemen sinema binasını istim

lake ve bu binayı istimlakten
sonra gençlik teşkilabna terke 
karar vermiştir. -
Ağaç Dikimi 
Belediyece şehrimizde ağaç 

dikimi faaliyetine başlanmıştır. 
Kent başkanı (belediye reisi) 

Dr. Bay Behcet Uz dün park 
mütehassısı Bay Bedri ile bir
likte şehrin bir çok yerlerini 
gezmişler ve ağaç dikim faa
liyetini tetkik eylemişlerdir. 

Mücadele 
On GUnde Bitecec, 

Ruam mücadelesi şehrimizde 
on beş gün son:-a bitecektir. 
Teşrinievvel ve Teşrinisani ay
lannda mücadele baytarları ta
rafından 1937 beygir, katır ve 
eşeğe maUein tatbik edilmiştir. 
Son günlerde ruam mücadele 
istasyonuna müracaatlar azal-
mıştır. 

Halbuki daha aşı tatbik edi
lecek binden fazla beygir var
dır. Bunların acele müracaat
larının temini için belediye 
zabıta memurlan faaliye!e ge
çirilmiştir. - -

Turizm 
Eşyası Serbest Girecek 

Gümruksüz olarak memleke
te girecek Turizm eşyası hak
kındaki Bakanlar heyeti kara
rının Yugoslavyadan gelecek 
Turizm eşyasına da şamil ol
duğu Gümrük ve İnhisarlar 
Bakanlığından şehrimiz gümrük 
başmüdürlüğüne bildirilmiştir. 

Maaş Zamınile 
Safraya Tayın Edildi 
Otuz lira maaş almak sure

lile kanuni muayyen terfi müd
detini ikmal eden Seferihisar 
malmüdürü Nuri beyin maaşı 

35 liraya çıkanlmış ve Bafra · 
malmüdürü ile becayişleri icra 
kılınmıştır. 

Sebebi İnhisarlar İdaresinin Hareke-· 
te Gelmesi Kuvvetli Alıcı Olmasıdır 

İnhisarlar idaresinin m:!rkez- düşünülmektedir. 
den aldığı emir üzerine borsa~ Temin edildiğine göre inhi-
dan üzüm satın almağa başla- sarlar başmüdürlüğü merkez-
mış olması piyasada derhal gö- den aldığı emir üzerine hazi-
ze çarpmış ve borsada satılan rana kadar muntazaman borsa-
üzüm miktarı iki bin çuvalı ya gelecek ve üzüm alacaktır. 
bulmuştur. İnhisarın üç milyon kilo kadar 

Bu hal ayni zamanda fiyat-
larda da kırk para bir yükse- üzüm mübayaa edeceği aynca 
liş husule getirmiştir. haber veriliyor. 

İnhisarın üzüm almağa baş- İnhisarlar Başmüdürü Bay 
lamış olmasının daha ziyade Sezai dün Ofis müdürü Bay 
müessir olması için alakadar- EmruJlah Akili ziyaret ederek 
lerce yeni tetbirler alınması bu iş etrafında görüşmüşlerdir. ... .. . ...... 
Köylerde Ağaç Dikimi 

-·-·-· Vilayet Makamı Dün Nahiye 
Müdürlerine Oğütler Gönderdi . .. ·-·-·. -

Dün valilikten kaymakamlara 
ve nahiye müdürlerine bir ta
mim gönderilmiştir. Tamimde 
deniliyor ki: 

1 - Köy kanunu ağaç diki· 
mi işini isteke bağlı olmıyarak 
yapılacak işler arasına almış 

ve bunun her vakıt araştırıl· 
masını vazife sahiplerinden 
istemiştir . 

2 - Ağ-aç dikim zamanı 2el
miştir. Kaymakam ve nahiye 
müdürlerıle zitaat memurlarının 
bu ite el atmalan ve her eve 
nüfus sayısına göre mutlaka 
ağaç diktirilmesi ve şimdiden 
ağaç bayramları hazırlanması 
lazımdır. 

3 - Genel çalışmalardan baş
ka yeni doğan çocuklar ıçın 
kavak, kestane, ceviz ve bu-

nun gibi para getiren ve her 
yerin yaşayiı tarzına uygun 
ağaçlardan her sene beş on 

ağacın ev büyükleri tarafından 
dikilmesinin mecburi işler ara
sına sokulması lazımdır. 

4 - Her köyün kenarında 
ve en uygun bir yerinde ayrı-

lacak ve etrafı duvar ve hen

deklerle korunacak bir yerde 
birer şehitler andacı (hatırası) 
yapılacak ve buraya şehit dü
şenler için her yerin yaşayişine 
uygun faideli ağaçlar dikilecek-

tir. Bu ağaçlar şehitlerin soy 
büyükleri tarafından bakılacağı 
gibi bunun kay idaresi tarafın
dan bakılıp yetiştirilmesi ve 
büyütülmesi köyün en şerefli 

vir vazifesi sayılacaktır. 

s Klnunuevveı 

j Adliyede.!.. 

ı Osman 
Hadiseyi Başka 
Türlü Anlatıyor 

Yan,...m yerinde bekçi Avniyi 
başmdan taşla yaralaınakl• 
suçlu Preştineli Osman cliilt 
akşam hazırlık evrakile bir
likte adliyeye verilmiştir. s~ 
cezada Osmanın ilk ifadesa 
alınırken hırsızlık yapmadığın!' 
yangın yerlerindeki evine gı" 

derken yanındaki elektrik lalll'" 
basım açıp karşıdan gelen bit 
adama baktığını ve buoull 
bekçi olduğunu gördüğünü ve 
bekçinin de kendisini " SeO 
hırsızsın,, diye yakaladığıDlı 
Lise civarından karakola dojtU 
giderlerken bekçinin yerdell 
aldığı bir taşla gözüne vurdu" 
ğunu ve o sırada bekçinin de 
yere düşerek yaralandığını s6Y'" 
lemiştir. 

SuJh ceza hakimi suçluy11 
serbest bırakmıştır . 

Yalan Yere Yemin 
Aleyhinde açılan bir aJacak 

davası esnasında yalan yere 
yemin eden Avram kızı Viktor 
yanın aslıye cezada muhake" 
me edilmesine karar verilmittİ1'• 

Memuru Tahkir 
İkinci icra memur muavioİ 

Salihattini · vezifesi esnasıodl 
tahkir eden Mehmet Enıioill 
asliye cezaya sevkine karat 
verilmiştir. 

Bu Nasll Memur? 
Anadolu Şark Tütün İnkişaf 

Şirketinin ambarına girerek 200 
metre kanaviça çalan inhitat 
idaresi muhafaza memurların" 

dan Mustafa Nurinin asliye 
cezaya sevkine karar verilmiştir. 

Çobanı Boğanlar 
Palamut arası köyünden SO" 

leymanm çobanı Kamili kuşakl• 
boğazını sıkarak buğmak sU'" 

retile öldürdüğü iddia oluna.O 
korucu Emrullah ve arkadaf 

İbrah.im ve laz Salimden ıııil" 
rekkep suçlu kafilesinden Sa" 

Dost Tutmak Yüzünden limin bu işi yapbğı anlaşılara1ı 
ağırcezayn sevkine ve tevkifioe 
ve diğerlerinin muhakemeleri" 
nin men'ine üçüncü müstauti1'" 
likçe karar verilmiştir. 

Kemer Caddesinde Bir Cinayet Ol
du. Bir Kadın Ağırca Yaralandı 
Evvelki akşam Kemer cad

desinde bir cinayet olmuştur. 
Hüseyin kızı Firuze, dostu 

olan ar~bacı Mustafa oğlu ib
rahimin başka bir kadınla aJa
ka peyda ettiğini duymuş ve 
Kemer kahvesine giderek ora

da bulunan dostunu yanına 
çagırmıştır. 

lbrahim geldikten sonra, Fi
ruze. evvelce kendisine vermiş 
olduğu fotoğrafı geri istemiş 
ve arbk onun dostu olarak 
kalamıyacağım söylemiş ve bazı 
ağır sözler de sarfetmiştir. 

Bundan muğber olan arabacı 
İbrahim bıçağını çekerek ken
disine hakaret eden kadını 
yüzünden, sol ayağından ve 
omuzu ile baldırından ağır su
rette yaralamıştır. 

Bu sırada İbrahimin kadını 
yaralamasına mani olmak içim 
araya giren Cemşit oğlu Tay
yıp ile Aziz oğlu Hüsnü de 
ellerinden yaralanmışlardır. 
Ağır yaraJı olan Firuze mem

leket hastanesine kaldınlmış 
ve İbrahim tutularak adliyeye 
verilmiıtir. Tahkikata adliyece 
devam edilmektedir. 

bir program takdim ediyor: 

1- Siberya Mahkômları 
Rus edibi TOLSTOl'un BASÜBADELMEVT isimli ölmez 

eserinden ahnmışbr. Fransızca sözlü, oymyanlar: 

LUPE VELEZ ve JOHN BOLES 

2 - Canlı Getir 
Hindistan ormanlannda alınmış ilim ve hakikat filmi. 

Vahşi hayvanlar alimi FRANCK BUCK tarafından hazır
lanmışbr. 

3 - PATHE JURNAL No. a 

Yılan Yerine 
Yanh,hKla Çocufju 

ÖldUren Mehmet 
Ali:".ndağ köyünden Mustafl 

oğlu Mehmet, tarlasında ras!" 
ladığı yılanı öldürmek içit' 
rüverver attıktan sonra tabaP" 
ca da sıkışan, fişengi çıka~ 
makta iken kazaen patlatara 
karşısında bulunan Y aşarııı 
ölümüne sebebiyet vediğindeJI 
Asliyecezaya sevkine karat 
verilmiştir. 

Yalancı Şahit 
Ağırceza mahkemesinde y•" 

lan yere nahiye müdürü ile lı'" 
rakol kumandanı aleyhinde f'" 
bitlik yapan Torbalının ~
kuyu mahallesinden Ali oi" 
Veli hakkında üçüncü kat~ 
hakimliğince yapılan tahkik' 
bitmiş ve ağırceza ınahkeot~" 
sine sevkine karar verilıniftit'' 

Bu Da Öyle 
r" İhtısas mahkemesinde esr• 

keşlerin muhakemesinde yala" 
yere şahadette bulunan K~ 
kızı Emine hakkında üçiiıı; .. 
karar hakimliğince yapılan ta .. 
kikat bitmiş, asliye cezaya se~ 
kine karar verilmiştir. 

Aksanı Kursları 
~ çı" 

Kız sanaat Enstitüsünde ~ 
lan akşam kurslarına 230 
kaydedilmiştir. 

1 
Belediye EncU~~uıt 

Belediye daimi encümeoı 

kileden sonra toolaomıstır· 
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.-... ~?-.. ~.~-.!f'J_ .. ~.ı-=3~-~~lillı:ll:. ____ , Zorbaların Başı Ezilecek Çin' de 
Ulusal Birliğe 
Çalışılacak 

Sen Ağlamışsın Ülgen .. Neden __ .ve Sovyet Rusyada 61 Zorba Yakalandı 
Niçi• A2l .., dın.. A nlat Baka\; ım 

~~ c;; --·- J •• M k · G . . A ..... (,::;. ... 1 . 
Ti7 h. r \ıln s: 1i l:anapeye do;aştım . Zil s s:ni duymadın a sım orgının gır ;,:)OZ erı ... Londra, 4 (A.A) - Çin 

komu ııist ler i mukavemeti azaı-
makta olduğunu gosteren işa
retler hakkında tefsiratta bu
lunan Macaristan Guadiyan 
gazetesi icra komitesin n ge
nel heyeti tardından yapıla
cak önümüzdeki toplantıda iç 
meselelerin duzenmen!eri için 
km·vete baş vurmaktan vaz 
geçilerek ulusal birliğe temin 
edici tedbirler teklif edilece
ğini yazmaktadır. 

Uzanrnış LulunJn genç kadının mı? Gtlen kim diye bir kerre 
hlakla. ını tırmaladı. Boşta bu- çıkıp bakmağı da mı üşeniyor- Moskova 4 ( A.A ) - Mak- memurlarına karşı zorba hare-
lundu, yerinden sıçradı .. O da sun?.. sim Gorki, Kirofun öldürülme- ketleri hazırlamak suçuyle Le-
kapısına giderken durakladı. - Bu saatte kimseyi bekle- si hakkında "Düşmanın muvaf- ningratta yakalanan 39 ve Mos-

- Kimdir? miyorum. Kız ne diye gelip ha- fakıyeti yalnız onun alçaklığını kovada yakalanan 32 Beyaz 
Kimseyi istemiyor, kimeseyi her vermedi ?. değil aynı zamanda fırkan n Rusa ait iş dün Sovyet Rusya 

heklemiyordu ki .. Çaıı sesı hiç - O t gelmek istedi. Ben yeter kertede uyanık olmadı- fevkalade mahkemesinin aske-
durmıyor, uzun uzun inliyordu. bırakmadım. Seni, yeni evlilik ğını gösteriyor ,, demiştir. ri kolejine verilmiştir. 
Ülgen tuvaletin önüne geçti.. dadını içiren odanın sıcak ha- Moskova 4 ( A.A ) - İç ko- Moskova 4 ( A.A ) - Sov-

Sırlı cam ~ a beliren benzerine vası içinde basmak istedim.. miserliği Leningratta devlet yet Rusya merkezi icra komi-
~ayretle batıl Ne kadar değiş- Daima şık daima güzel Ülgen güveninin korunması yükümle- tesi bürosu suikastlere savaşa- Gazetenin düşünüşüne göre, 

komünist gücü artık kınlmış 
ve şimdiye kadar barışa ve 

lııiştil. haydi biraz şöyle aydınlığa rini ihmal eden bu mıntaka :ç caklar hakkın1a bir karar al-
Mavi damarları beliren bil- çevril göreyim. On beş on altı şefi Madved ile muavini Fem"ı mıştır. Bu karara göre suikast-

L ve mesul memurlardan Gorin !erde aulunmaktan ötürü ölüm 
•ili' teni süzgünleşmiş koyu la- yaşında bir genç kızın mektep 

birliğe en büyük engel olan 
Lobof Yanicevski Petrof Pa!t- cezaaına çarptırılacaklar hak-

tivert aözleri biraz daha ko- sıralarıuda söylediklerile, bul- k d k k h 
komünist Kiansi devleti baş 

"' seviç ve Mosevice işlerinden ·ın a i arar emen yerine 
Yıılaşmış derinleşmis alnına dö- dukları, birbirine uydu mu an- çıkararak mahkemeye vermiş- getirilecek suçlunun istinaf ve 

eğmiştir. Bunun için vaitlerin 
ve nutukların mutlu neticeler 
vermesi ümit edilebilir. lcüJen kumral kıvrımlar, yu"rek lıy:ıyım! Söyle, güzel mi bu ha- t" S 1 d s t " ' G · t · h kk im k ır. on zaman ar a ovye "'a''-'1111- 1'>J'{/t emyız a ı o ıyaca tır. 

t::::~: .. ;~:::~~~:~~~ ::~r:~.~·i~::ib~ .• :.::::; A&~;J;s;;çi~'fi~~;ı~ğii""J.\ii~h'~~-·s~çi~i~~-··p~;~· 
Yıı kumral kaşları arasından 

1 
lüyor, karşılık beklemeden so- _ 

Uzanan düzgün burunu sanki ruyor, yine kendi anlatıyordu: Kent Kurumu 12 Kişilik Bir - Gu··nu·· Başlanacaktır .. 
daha sivrilmişti. - Haydi anlat bakayım ... 

Genç kadın, bu renksiz yü- Biliyorsun ya. Kollejde herşeyi Teftiş Heyeti Seçti 
ze, bu soluk dudaklara daha birbirimize söyler, aramızda 
çok bakamadı. nice gizlileri açık ederdik. Oh! Adana, 4 (A.A) - Yeni müz içindir. llk sayı iki 6in 

k. b"li · d' ) le du meb'us seçimi hazırlıkları iler- baskı olacaktır. Pomponu yine podraya ha- ım ı r şım ı ne er, ne r -
tırdı. İnce uzun, özenli par- yacağim ! Vücudunu kandı- liyor. Bu iş için dün kent ku- AV VE ATICILIK 

· k • d" .. ı rultayı fevkalade bir toplantı Adana, 4 (A.A) - Şehri-
ıııaklar yüzünde dolaştı. Du- ran sevgı aynagı uşunce e-

. d ki d h t' yaparak reye iştirak edecek- mizde av ve atıcılık isteg· i 
daklaıı ruı'Ie kızardı. Saçlarına rıne, ara ı arına a ep ye ı-

? !erin defterlerinin düzeltilmesi- gittikçe artıyor. Bir atlı spor 
bir iki tarak gezdirdi. yor mu ·· 

ÜI k k k d ni temin ile asılınası ve adla- kulübü kurulacak ve. atlı ge-
Sabahlıg" mı üstünden sıyırdı gen şaş ın, şaş ın ar a a-

h k d H. d • · · · rın tetkiki unutulanların sözle- zintiler ve cirit oyunları can-
attı. Yerine mavi ipekli bir rop şına a ıyor u. ıç egışmemışti. 
geydi. Yine öyle şen, kaygusuz biraz rinin dinlenmesi ve seçime landırılacaktır. 
Omuzlarından dirseklerine alaycı İvrendi. Söylüyor, soru- bakma işlerini görmek üzere Cirit İçin de bir türe ha-

k b b 'ti" 12 kişilik bir teftiş heyeti seç- zırlanmı,tı. adar yer yer yarıklarla yuvar- yor, ütün sorgusunu ı rme-
lak kollarını açık bırakan bu den ona söylemeğe meydan miştir. SOY ADI ALANLAR 
entari önden boğaza kadar vermiyordu. Şimdi bu çok sev- AKGÜNLER GAZETESİ Adana 4 (A.A) - Şelıri-
kapalı, arkadan, çapkın bir gili arkadaşı karşısında bulmak Adana, 4 (A.A) - Dün mizde yeni ıoyadı alanların 
açıklıkla sırtının pürüssüz yu- 0 kadar hofUna gitmişti ki akşam gençlerimizden bir kıı- sayısı gün gençtikçe artmakta 
ıııuşak düzlüğünü bele kadar gözlrine inanamıyor, bu fıkır- mı balkevinde toplanarak ve kamu bu iş için evmekte-
gösteriyordu. daya fıkırdaya gülen kızın ger- çıkarılacak Akgünler adlı ga- dir. 

İnce yordamlı bedenini metal çek İvrem olduğuna İnanmak zete üzerinde konuşmuşlardır. Adana, 4 (A.A) - Bele-
halkalara gedrilmiş bir kuşak istercesine: Bu işi idare edecek heyet ga- diye hamur makinesi koymi-
hir kat daha güzel gösteriyordu. _ Sen ha 1 Gerçek senmisin zetenin Adananın kurtuluş bay- yan, beş fırını kapamıştır. Hamur 

Genç kadının yüzü güldü. İvrem diyordu... ramı olan 5 son kanun günü makinelerini koymuş olan 27 
Aynada parıldayan bu sevimli - Ben ya... Sürprize sür- çıkmasına ve gazetenin şimdi- fırın şehrin ekmek ihtiyacıoı 
başa, bu biçimli narin vücude, prizle karşılık fena mı? Seni lik aylık olmasına karar ver- temin etmektedir. 
bu olgun yuvarlaklara bir daha gidi hain seni... Kuş kanadile mişler ve yedi kişilik yazı hey-

yorsun .... 

baktı.Omuzlarını kaldırdı. İçini bir haber uçurmadan evlenir- eti arasında iş bölümü yap-
çekti. sin öyle mi? Ben de işte böyle mışlardır. Adananın kurtuluş 

O kadar ağlamıştıki gözle- yazıp çizmeden gelir, güzel ÜI- bayramına rastliyan bu çıkışta 
rinin kızarıklığı büsbütün giz- gene ani bir baskın yaparım. Akgünler sekiz sayfa olacak 
lenemiyordu. Göz kapakları şiş- Genç kız koyu kara gözle- orta halk ve bilhassa köylü-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ıııiş göz altlarına siyah birçe vre rini odanın dört köşesine do- zı dili olsa da bir söyliyebil-
çekilmiş gibidi. !aştırıyor, sanki o birşey dem( - selerl.. 
Dudakları acı acı büküldü.Ara- den her şeyi birden anlamak Birden kara saçlarla örtiil· 

aindan ancak anlaşılan bir ad merakile bakınıyordu : müş başını Ülgene yaklaştırdı, 
Çıktı: (Turgay).. Hani sen her zaman. ( hep Onu kolları arasına aldı. Dört 

Bu adı anar anmaz odada 
biri var da işidir diye örperdi, veya hiç ) derdin. Söyle o çıl- gözü gölgeliyen uzun kirpikler 
Dört yanına bakındı.. Kendi gın dilekler, bu gerçeğe hen- birbirine sokulan iki güzel ta-
kendine söylendi: ziyormu?Yoksa bu gerçek o ze yüzün sevimli fıskosu ile ka-

- Evet sen.. Hele sen ha- hayalleri düşündürmüyor mu panıp açıldı .. İkisi de yanyana 
Yatına kurban ettiğin kızın yü- artık ?.. oturdular .. 

Ülgen a0 ülerek ·. ı· U" 1 • b k teğinde a . t Jın yaranın acıs : nı vrem, genın aşını ana-
hiç bilmiyec~k. Ülgenin koca- - Deli kız İ Hele bir otur penin arkalığına dayadı. Bir 
sile ay . ı yaşadığını sezmiyecek canım. Bu sor21 :f.••:_ "'!uru al- elile göz kapaklarını açarak 
s d' tında beni öyh: • ıslattın ki... tekrar etti: 
ev ığine, sdv:ld!ğine inana- Bu selin hızile ancak korun-
caksın, inanmalısın: . - Anlat.. Seviyor, sevili-

mağa ç.alışıyor, sana nasıl kar
Böyle söyle:ıirken zil sesile b k şılık vereceğimi bilemiyorum. 

e lenmiycn konukun kim ola- vteki omuzlarını kaldırdı. 

Protokol 
imzalandı 

İstanbul, 4 (Bususi) - Dört 
Pomağın ölümile neticelenen 
Yunan - Bulgar hadisesine dair 
protokol Yunan - Bulgar zabit
leri tarafından imzalanmıştır. 

Mülkiye Mektebi 
Elli Yedinci Yıl 

Dönümü 
İstanbul, 4 (Hususi) - Mül

kiye mektebinin elli yedinci 
yıldönümü mektepte kutlu!andı. 
Bu toplantıda mektebin birçok 
mezunları bulundu. nutuklar 
söylendi ve davetlilere çay ik
ram edildi. 

23 Yaşını Bitiren Kadın, Erkek ~f eh'us 
SeçehiJir. Yeni ~leclisin 360 .\zadan Teşek

kiil Edeceği Tahnıin Ediliyor .. 
Ankara. 4 (Hususi)- Fırka gurupu bugün toplendı. Tç'1ciliitı 

esasiye ve saylav seçimi yasalarında yapılacak değişiklikler gö
rüşüldü. Toplantıdan sonra 300 saylav imzalı teklif meclise ve
ridi. Teklife göre 23 yaşını bitiren kadın ve erkek meb'us seçe
bilir. Hükumet te saylav seçiminde değişiklik yapılınasıoı meclise 
teklif ettti. Hükumetin teklifine göre 40,000 nüfusta bir meb'us 
seçilecektir. Teklifler yarıo [bugün] mecliste kanuniyet kespede
cektir. 30 yaşını bitiren her Türk meb'us seçi _bilir. Meclis "Ynı 
toplantıda intihabatı yenileme kararını da verecektir. Yeni mec
liste 360 azanın bulunacağı tahmin edilmektedir. Meb'us seçimine 
Pa:ı:ar günii başlanacaktır. 

Başbakan Trakyaya Hareket Etti 
Ankara, 4 (Hususi) - Başbakan General İsmet İnönü yarın 

(bugün) Tarakyaya hareket edecektir. 

Atina Sefirimiz uşen 
Eşrefin Beyanatı 

Patrik Hariçte de Ruhani 
Kisvesile Gezebilecektir 

İST ANBUL, 4 (Hususi) - Rul.anilere ait kıyafet kanunu 
burada iyi karşılanmıştır. Ermeni patriki kanun için " Medeni, 
ileri ve güzel kanundur,. dedi. 

Atina sefirimiz Ruşen Eşref, Yunanistan harıciye bakanı M. 
Maksimos'a, Patrikin hariçte de ruhani kisvesile gezebileceğini 
sôylemiştir. 

~~~-----.-ı ..... ----~~~ 
Zorbaların Şefleri 

CENEVRE, 4 (A.A) - Yu
goMlav kral naibi Pol ile gö
rüşmek üzere Parise gelmiş olan 
Yugoslav hariciye bakanı M. 
Yevtic M. Lava! ile birlikte 
Cenevreye gitmiştir. iki hakan 
yolda görüşeceklerdir. 

MOSKOVA, 4 (A.A) - M. 
Litvinof uluslar derneği kon
seyinin fevkalade toplanışı için 

Cenevreye gitmiştir. 
ROMA, 4 (H.R) - Torino 

adliyesi Paveliç ve Kvaternik 
hakkında esasa ait suç iddia
larını tet ik etmekte de
vam ediyor. Fransaya iade 
edilmiyen iki suçlı.;nun To
rino cinayet mahkemesinde 
muhakemeleri çok muhte
meldir. 

cağını gerçek unutmuştu.. - İstersen söyleme.Ben öğ-
. Kapı rüzgar gibi açıldı. renmek isteJiklerimi bak nasıl 
. ıce bir ses, berrak bir gülüş- öğrenirim dedi... Oturmadan 

Sözü ağzında yarım kaldı. 
Göz kapaklarını açan par

maklar gevşedi, O anda uzun . 
kirpiklerin gizlediği bulanıklığı 
sezerek eğildi ve haykırdı: 

Tayyare Sineması 
Telefon 3151 BUGUN Telefon 3151 · ~ 0 :laya yayıldı.. resimleri birbir karıştırdı. Ko-

- U!gen.!.. kuları süründü. Tuvalet takım-
- İvrem!.. )arının birir i 'ı'. rakıp diğerini aldı. 

d··- Kim bilir S:!ni ne tatlı Sonra gözlerini yatağa döndü-
U~üncelerden ayırdım, Yarım rerek: 

.~7~~ var evinin her bucağını - Ah bu sarı bronzların ağ-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

S:nemanın icat olunduğu 40 senedenberi ilk 
defa hayret ve dehşetle göreceğimiz film 

GÖRÜNMİYEN ADAM 
Harika ve mucizeden daha kuvvetli şaheser 

Bugün LALE Sinemasında 
1 - FOKS Dünya havadisleri 

2 - GÖRÜNMİYEN ADAM 
3 - KADINLAR NE İSTERLER 1G 

Hepsi Bugün LALE D llllmlİ 

- Sen ağlamışın Ülgen! Ne
den ve niçin?. 

İşte kollejde olduğu gibi 
benden gizlediğin çıku'.atlarıo 
yerini bulmağa nasıl bu laci
vert kaynaklara bakmak yeter
se yine öyle seni anlıyorum 
ben .. 

Gözlerini aç )Üzüme bak .. 
Aylardan sonra ) eni bir hayat 
eşiğinde karşılaştığım Ülgen!e 
aramıza gerilmiş bir kalın per
denin ucunu kaldırayım. Hem 
bugün gizlemiş çikulatlardan 
daha çok değerli, yeni evlilik 
acılarına, veya tatlarına ortak 
olmak var!.. . 

' -Sonu Var -

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

Raspoti~ Ve Çariça 
JOHN, ETEL, LIONEL BARRYMORE kardeşler 

tar:dından temsil edilen bir şaheserdir Ayrıca 
FOX Dünya Havadisleri 

mt:~~~~lll:l ....... m.ıiiiiıiİlllllİiiiİİİ~İ&ııJııİıCİSi~~~llm~ı::::s:::ı:ııı .. llilllMt <.:.:ı;:.a;::MW-. 

o~~~~z- BiTMEMiŞ SENFONi 
Bır seneyi tecavüz Paris sinemalarında gösterilen dünyanın en büyük filn:i 

Filiıncle Viyana Filarmonik orkestrası Siğan orkestrası Viyana ope,·ası koru3u 

Hergün 
Per~embe 
Cuma 

Viyıına çocuklar korusu taganni edtr:er 

SEANS SAATLARI 
15 - 17 - 19 - 2115 

' 13 - 15 - 17 Talebe seansları 
13 il.:h e sea;ısı 

Pazaıi P.si v~ salı H A L J( 
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"Almanlar Eşi Görülmemiş Cüretkir 
Bir iş Y apmağa Hazırlanıy ] r .. :. 
Berlin 3 (A.A) - Royter 

Ajansı muhabirinden: 
M. Göbels Stettin de söyle

diği bir nutukta mastakbel ha
diselere esrarengiz bir telmihte 
bulunmuştur. M. Göbels bah
setmek %amanı henüz gelme
miş işlere temas etmiştir ve 
Almanyanm tarihte şimdiye 
kadar eşine rastlanmamış de
recede cüretkir bir iş görece
ğini ilave etmiş ve demiştir ki: 

"Tarihi yapmak niyetinde 
ohın bir hükumetin büyük ve 
cüretkir kararlar alması la-

• 
lngiliz Dili Konuşan 

Uluslar Birliği için 
Amerika 

Yürekten 

Ha. Bakanının Sözleri 

İstiyorlar Birlik .......... 
Vaşington 4 (A.A) Dış işleri 

bakanı M. Hul Amerikanın 

Londra büyük elçisi tarafından 
Londrnda yapılan bildirim mü
nasebetiyle demiştirki: 

Amerika acun meselelerinin 
düzenlenmesi için lngiltere ile 
sıkı münasebette yurumeğe 

anık olduğu gibi siyasal ve 
ökonomik bir anlaşmaya doğru 
yürüyen bütün uluslarla da iş 

birliğini arzu etmektedir. 

Görünüşe nazaran bu sözler 
başka ulusların ve bilhassa Ja
pon yanın bir İngiliz-Amerikan 
ayn anlaşmasını mfımkün san
masının önüne geçmek içindir. 
M. Hul büyük elçinin bilhassa 
acunda hüküm süren aşın mil
liyetperverlik fikrini bozmak 
arzusundan mülhem olduğunu 
ilave eylemiştir. 

Vaşington 4 ( A.A ) - İn-

giltere büyük elçisi Binghamın 
İngiliz dili ile konuşan ulusla-

rm birleşmesini tavsiye eden 
beyanatına karşılık M. Hul de
miştir ki: 

İngiltere Amerikanın can ve 

yürekten birlikte yürümek di

lediği uluslardan biridir. Bu 

iş birliğinin uluslar arası tica
ret ve iktisada karşı koyan en-

gelleri ortadan kaldırmak için 
genel mahiyette olması isteni
yor. 
M. Hulun bu sözleri M. Bing-

hamın ifadesini ihtiyatlı bir 

tarzda teyit eder addediliyor. 

Bu sözlerde İngiliz - Amerikan 

iş birliğinde lüzumsuzca israr 
edilmemiş olması Japonya ile 
daha başka devletlerin yanlış 
tefsirlerine meydan verilmeme
si içindir. 

-~ ....... . 
Japonya 

Vaşington Anlatmasını 

Bozmağa Karar Verdi 
Tokyo: 3 ( A,A ) - Kabine 

Vaşington anlaşmasını bozmayı 

ı~ararlaştırmıştır. Hükumet bu 

kararını anlaşmada imzası bu

lunan devletlere ayrı ayrı bil
d.irecektfr. 

Londra: 3 (A.A) - Ameri

kalıların deniz heyeti bugün 

İngiliz ve Japon heyetlerine 
bir öğle y~meği vermiştir. Gö

rüşmelere amiral Y amamato 
ile Standley arasında devam 
edileceği söyleniyor. Amiral 
Yamamato planını Cuma günü 
amirel Şefilde anlattığı gibi 
anlatacaktır. 

Amerikada 
e Tonluk Tanklar 

Va ington, 3 (A.A) - Saatta 
96 kilometre yapabilen ve zen
cirli tekerlek üzerinde giden 
sek z tonluk yeni bir tank 
Amerika ordusu erkanı harbi-
yesinde tecrübe edilmektedır. 
Sü bakanlığının bu yeni savaş 
aletlerinden mühim miktarda 
sipariş edeceği bildiriliycr. 
Acunun En 
BUyük Adesesi •. 

Nevyork, 3 (A.A) - 5.08 
metre kutrunda dünyanın en 
büyük teleskop adesesi Nev
york devleti içindeki Körning 
şehrinde kurulmuştur. Bu ade
se ile şimdiye kadar görülebi
len mesafenin üç misli yani 
1.569.200 kilometre mesafeden 
ıiyayı S(Örebilecektir. 

.......... 
Uç Deniz Heyetinin Ögle Yemeğinden 

Sonraki intiba. 
Londra, 4. (A.A) - Üç de

niz heyetini bir arada toplıyan 
öğle yemeğinden sonra Ame
rikan mehafilinde hasıl olan 
intiba Japonların filo nisbetinin 

kaldınlması ve beraberlik hak

proğramda yapılabilecek deği
şiklikleri karşılıklı olarak bir· 
birlerine bildirmelerine dair 
bulunuyordu. 

Londra, 4 (A.A) - Amiral 
Y amomata deniz murahhası~ .. 
rınm öğle yemeğinden sonra 

kına dair olan isteklerinde di- amir~l Standley ile uzun uzun 
renmelile berab~r bt:raberliğin görüşmüştür. 
deniz proğramlannın tebliği Bugün de bir İngiliz-Ameri-
için ırerekcn bir şart obxıaaın- ka toplanbsının yapılacağı bil-
dan vazgeçtikleri yolundadır. dirilmektedir. 
Eğer böyle ise bu durum İn- Tokyo, 4 (A.A) - Bakan-
giliz arası tekliflerinden mü- lar derneği dün sabah 
him bir kısmının kabulü de- toplanarak Vaşington anlaş-
mektir ki mahdut ta olsa bazı masını bozacak tedbirleri gö-

rüşmüşlerdir. Hükumetin bu 
umutlara yol açabilir. Gerçek bozma karan hususi meclise 
İngiliz şifahi teklifi anlaşmayı sevkedilmiştir. Onun da bu ka-
imzalıyacak devletlerin gemi 1 ran ittifakla tasvip edeceği 
yapma proğramlarını ve bu zannediliyor. 

• •••• 
Savaşta Devam Pomak köylerinde 

Edecekler 
Santiyago Şili, 4 (A.A)-Y eni 

Bolivya reisicumhuru İmparial 
gazetesine çektiği bir tel ya
zısında Bolivyanm adalete ve 
toprak alma düşüncesini r~d

deden Amerikan töresine uy
gun olarak ya doğrudan doğ

ruya veya hukuki bir hal 

çaresi bulununcaya kadar sa
vaşa devam edeceğini bildir
miştir. 

Amerlkada 
Vaşington, 3 (A.A) - Hazi

ne ihtiyacı 992.496.SOO dolar, 
vadesi 15111 de gelecek olan 
borç dahil olduğu halde bir 
milyar 891.500 dolara baliğ 
olduğu bildirilmektedir. 

1&000 Metreya Çıkll 
Battlesvill 4 (A.A) - Villy 

Vost 16 433 metreye yüksel-
mek suretiyle İtalyan mülazımı 
Danati de olan 15 433 metre-
lik yükselme rekorunu kırdığı
nı bildirmiştir, 

( Ba~tarofi 1 inci sahı/tde ) 
Ölülerde kurşun delikleri ve 

birinde de süngü yarası vardır. 
Pomakları Zorla 

Hırlstlyan Yapıyorlar 
İstanbul, 4 (Hususi) - Bul

garistanda Türkleri tazyik si-
yasası şiddetle devam ediyor. 
Bilhaııa Bulgar olduklan iddi
ası ile Pomaklar çok tazyik 

edilmektedirler. Haber gazete
sine göre, Pomaklann zorla 
dinleri değiştirilmektedir. Bul
gar papasları bu kızıl taassu
bun muharrikleridir, Bütün Po-
mak köyleri heyecan ve kor
ku içindedir. 

Belçlkanın Hazine 
ihtiyacı 

Brüksel, 4 {A.A) - Belçika 
Maliye bakanı Belçikanın hazi
ne ihti}•açları ve bilhassa f ev
kalide bütşesinin yürütülmesi 
için Hollanda da müaait şart
larla aşaiJ yukarı bir milyar 
f anklık borca bağlanmış oldu
iunu bildirmiıtir, 

d lt8nlntU8VYel t••• d 

Mussolini Mektebi 
Şansölye Şusnig T e Bu Mektebin 

Talebesi Bulunuyor ... 
Roma görüşmelerinin uyan

dırdığı büyük alaka henfiz sı
caklığını kaybetmemişkenAvus
turya şansölyesi Şussing Viya
nadn heyecanlı nutuklar söy-

ledi. Dolfuss'un açık bıraktığı 
yeri dolduran Şu.ssing sözle
rinde olduğu kadar tavırların
da da Mussalini mektebinin 
talebesi sayılabilir. 

"Romaya seyaha
tim resmi bir zi
yarettir.,, 

"ltalyaya ve onun 
Düçesine teşekkür 
ederim.,, 

"Jtalya - .•ıustur

ya nıünasebetleri 
kuvvefi-li1' 

"Barış sevenler bu 
mü nas e b etlerin 
tahkiminde alaka
dardır . ., 

•
1Gencl menfaat

lere hizmet etıni
ye hep hazırız.,, 

"Ulkenın bu yılkı 

büyük kayıbınıP 

andaçı olarak,, 

'
1Macaristana kar
şı görüşümüz İtal
yanınkinin aynıdır.,, 

..İtalya - Avustur" 
ya dostluğu ülke
mizde istikrar ya
rath.,1 // 

"Avusturya törü
~üne. inanılmasını 
ıstenz . ., 

"Sempati dilenmi- 11Dileğimiz modem 1 j 
yoruz. Bizi anla- ~amanın modern ı 

"Yurdumuzun ya· 
nnını nikbinlikle 

malarını istiyorez. 11 adamları olmaktır" 1 görüyoruz." ~ 

================================~~ 
Uluslar Derneği Kömürün Değerı 
Sar için Bugün Genel Plyrsalarda 

Bir Anıa,ma 
Görüşecek LONDRA, 4 (A.A) - Ge· 

nel piyasalarda kömür değe' 
Baştara/ı 1 mci sohiledt rinin düşürülmesine karşı kof 

Çarşamba günü saat 16 da mak ~zere bir uzlaşmaya ~•'' 
açılacaktır. Konsey hemen üç· mak icin İngiltere ve polon~' 
ler komitesinin raporunun mil- kömür ocak sahiplerinin ıııi:t" 
zakeresine girişecektir. messilleri arasında yeniden ıııO· 

Londra, 4 (A,A} - Sar Al- zakereye başlanmıştır. Bu ııı· 
manyaya döndügü takdirde laşma kontenjan usulünün tal~ 
mad""'·~!«İnir satın alınması bikini ve deniz aşırı satıiaca. 
hakkındaki' Fr~nsız - Almanya kömür fiatının tespitini derP'~ 
anlaşması Londrada pek üüyük etmektedir ki bazı piyasalar~' 

sürüp giden yakıcı rekabetJ" 
bir sevinçle karşılanmıstır. önüne geçmek mümkün oll' 

Londra 4 (A.A) - Sar bav- caktır. Londrada geçen nıUı': 
zasında icra edilecek reyiam kerelerin bir hafta sürJll~ 
meselesini görüşmek üzere top- ve bir neticeye varması iiıtl1 

lanacak olan Uluslar birliğinde ediliyor. 

bulunmak için M. Eden Lon

dradan Cenevreye hareket et

miştir. Sir Con Saymonun da 

bu toplantıda bulunmak ihtimali 
varsa da henüz bu hususta 
kati bir karar yoktur. -·-

Doğum 
Emniyet müdürlüğü adli kı

sım reisi Bay Hulusinin bir er
kek evladı dünyaya geldiği ve 
Uğur adı verildiği haber alın

mıştır. 

Yavruya uzun ömürler diler 
ve anasile babasını candan kut
lulanz. 

....... ,,, , 

Gardiyan Ucretle~ 
Yeni adliye teşkilatında 

lira ücretli gardiyanların ~': 
retleri 45 liraya ve 24 lir~ u;e 
retli gadiyanlann ücretlerı 

25 er liraya çıkarılmıştır. J'• 
lzmir hapishanesi başgat ~ 

yanı Hayrettinin ücreti le• 
beş lira olmuştur. t j 

Yirmi dörder lira ucre.,t. 
üçüncü sınıf gardiyan Mabfll f 
Fehmi, Ahmet Sadettin. Siile~ 
man Sırrı, Osman, Mehınet .

1
e 

kadın gardiyanlardan HaY" t· 
ve Hayriye Mustafanın ucre 
leri 25 er lirava çıkarılmıstıt• 
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a Kanunuevvel 1934 Yeni Aslr SahHa s 

Son Dakika: 
. ;- .. ~· ... ·. 

Paris - Berlin - Londrada __________________________________________ _,, 

Yazan: NIZAMETTIN NAZiF Büyük Sevinç Var... Sulh Davası 
Büyük Bir Zafer Kazanmış ... 47 -

~eni Bilmem .. Fakat Ben Seviyorum. Beni Sevmenin 
. -Ne Faydası Var ki? Sevsen de Benimsin ... PARIS: 4 (H.R) - Fransız, İagiliz, Alman matbuatı Romada Sar meselesi hakkında imzalanaı. 

anlaşma münasebetile hararetli makaleler yaziyorlar. Lokal Aneeiger bu anlaşmayı mevzuu bahse· 
derek F ransanın gösterdiği hüsnü niyeti alkışlıyor. Nisefor, şimdi çok sakin· 

di. Düşük bıyıklarının dudak
larını gıcıklıyan sarı tellerini 
ısırmakla meşguldu. 

Leon tepeden tırnağa kadar 
ıtök demir içindeydi. 

Odada ikisinden başka beş 
ıabit daha vardı. 

-rüzgarla yelpazelenen memeleri 
kabank göğsünde hiç bir ih· 
tilaç sezemezdi. 

Bi:ı:ans uyuyordu. 
Bu gece de her gece gibi 

mukaddas payitahtın slikutunda 
şehvetin rahavetli gerinişinden 

Nisefor, dışarıya doğru 
lak vererek mırıldandı: 

- Geldiler galiba ... 

başka bir şey yoktu. 
ku: Bizanslı vatandaş yatağına 

iki üç Atın nallanndan çı· 
kan boğuk bir gürültü yaklaş
tıkça yaklaşıyordu. 

- Evet onlar! -Diye tasdik 
ttti-

Ve Nisefora danışmağa lü
zum görmeden dışarı çıktı .. 

Zabitlerden biri, yavaş yavaş 
pençereye yaklaşarak: 

- Şayia.. Dedi, müthiş bir 
tesir yaptı. Halkın bu cinayeti 
affetmiyeceği muhakkaktır.lre· 
llİn .başına örülecek çorap hiç 
kimseyi gücendirıniyecektir. 

Nisefor eevap vermedi. Bu 
ıırada Leon avdet etmişti. Ma· 
liye nazın sordu. 

- Nasıl? 
- Her şey tamam ... Bu gece 

Eloter nöbeti Altın miğferli· 

lerde ... 
- Ala .. 
- Harem kapısında gene 

Arnavut bekliyecek. 
- Ali .. 
- Yalnız T eodosu gören 

yok ... Dün gecedenberi kuman· 
dan sırra kadem bumış .. 

- Sebep? 
- Gelenler buna dair bir 

malumat vermediler .. 
- Fena deği' .. 
- Elbette.. Malunun mey· 

danda olmaması olmasından 
daha eyi .. 

- Acaba bir dalga çevir· 
meğe kalkışmam .. 

- Zannetmem... Çünkü onu 
sabaha karşı iki muhafız refa· 
katinde saraydan çıkarken gör· 
ınüşler. Galiba körkütük sar· 
hoş. frene gelince, o bugün öğ
ledenberi hamamdaymış .. 

- Galiba yanında gençten 
biri varmış .. 

- Yeni bir aşık mı? 
- Tahminin müşkül olmasa 

gerek. .. 
- Acaba kimmiş? 
- Ben de merak ettim. 

Sordum amma, tahkik ede
memişler ... 

Nisefor, alt dudağını ısırarak 
gözünü kırptı; 

- Adam sen de ... Adını öğ
renip ne yapacağız, ha şu .. Ha 
bu.. Vasilissa fren koleksiyo· 
llUDa yeni bir aşık daha ilave 
etmiş. Eder a.. Bu senin be· 
nim değil, onun bileceği iştir. 
Hesabını toptan yekun vere· 
cek olduktan sonra .. 

Sustu. 
Sustular .. 
Şimdi dost görünen düşman· 

lar, dost göründükleri düşmana 
son darbeyi indirecek tarihi 
dakikayı bekliyorlardı. 

Güneş batmış.. Ortalık ka
rarmağa başlamıştı 

• • • 
Gece Yarısı 

Eğer bir gece evvelki sevgi
lisiyle kolkola, erguvan kokulu 
sahillerde öpüfe, koklaşa dola
Şan bir aşık, bu gece de aynı 
sevgiliyi, aynı kıyılara yaklaş· 
tırınış olsaydı, Bizansın ılık bir 

girmiş, her gün gibi, bin bir 
elemle yıpranan derisini, kuru 
tahtalar üstünde dinlendiri-
yordu. 

Bizans uyuyordu. Bizanslı şe· 
birli uyuyordu. Acaba şu ko
caman payıtahtta uyumıyan 

yok muydu? 
Yabancı bir göz muhakkak 

ki, şu sükıin içinde hiç bir uya
nıklık göremezdi.Fakat gene mu 
hakkaktı ki,şu sükün içinde her 
şey uyanıktı. Hem öyle bir uya
nıklık bu sükıin içinde kılıkla· 
nıyordu ki, yer yüzünü tarü
mar edecek cihanşümul bir afet 
bile bu kadar korkunç olmazdı. 

• • . ' . . .. . . . . . 
. . . . . . . . 
Ahır kapı istikametinden ge

len bir süvari müfrezesi, sahil 
aurlannı takip ederek, sıkı bir 

dört nalla ı saray bahçesine 
daldı. 

Uzakta bir kilisenin çanı kor
kunç bir tokmak gibi sükütu 
darbelerken Hipodrum önünde 
bir ikinci müfreze Attan ini· 
yordu. 

Marsyan KolaYonun bulun
duğu meydana iki üç kişinin 

sağa sola kaçıştıklan görüldü. 

İnce bir Ay vardı: 
Hele [*] köyünün köpeklerini 

uyandıran kırk elli ath sahili 
tanyarak u Aya Mihalos,, [**] 
kilisesine doğru uzaklaştı. 

Pantokratorun büyük kapısı 
açıldı. tırmıştı. 

Bir katran seli, dalgalana 
dalgalana yuvarlandı, aktı .. 

Haliçte bir kaç çığlık işitildi. 
Ayagoton [ *** J kıyılannda 

demirli bir Kalyon, yelken açtı, 
hafif bir rüzgar esiyordu. 

Ay ışığında, bir adam göl
gesi tıpkı bir lsa gibi, kanat 
çırparak Grandi direğinin tepe
sine ulaştı. Bu adam, frene şah
sen derin rabıtalarla bağlı hır 

gemiciydi. İsyan eden donanma, 
başkumandanı amiral gemisinin 
direğine çekerek işe başlamıştı. 

Kalyon Halici geçerken, on 
kürekte bir, acı bir çığlık kıyı· 
dan kıyıya mekik dokuyordu. 
Bizans donanmasının her gemisi 
ihtilal safında yer tutmak için 
bir saniye bile tereddüt etmiş 
değildi. 

Bir Atlı, Atının karnına kal· 
dırımlar yalatarak, yalın kılınç 
sokakları dolaştı. 

Bir münadi Ayvansaray sırt

larında bağırarak dolaştı. 
Nisefor Leon geniş adımlarla 

Hipodromu dolaştılar. 

Kalyon Haliçten çıkmış yel
kenl.-rini indirmişti. Şimdi Sa
rayburununa iki kulaç açıkta 
kürek üstünde bekliyordu.Nise
forLeonla yanyana eski sarayın 
bahçesini geçtiler. 
Ayavarvaray kapısında bir kaç 

gölgeyle önleştiler. 

Bir meş'ale dumanlar so:ça
rak dolaştı. 

Bir ses, lceskin bir iki emir 
verdi. 

Niseforla Leon ipek Hanna· 
nilerinin rüzgarla savrulan etek· 
!erini toplıyarak Kalyona atla· 
dılar. 

Deniz hafif hafif kırpışı· 
yordu. 

Kürekler, kabaran suları to· 
katlıyarak tekneye hız verdiler. 
Son Aşkın Son Gecesi 
- Doldur) 
. .. . . . . . 

- Bir daha ... 
. . . . .. . . . . 

- Koy ... Koy diyorum sana .. 
Koy ... 
. . . . . . . . . . . 

- Oooh ne güzel .. Ne güzel 
şey şarap!.. Bir daha .. Ne? Ol
maz mı dedin? Koy diyorum 
sana çocuk! Koy ... Yoksa ... 

- 11? 1 
- Nemi 

!ren derler ... 
adamım ... 

- ? ? ? 

yapanın? Bana 
Ben hükmeden 

- Elbette ... Ne zannettin a? 
-11?? 
- Asarım ya ... 
- 1??? 
- Elbette... Şeyi de... Onu 

da .. Arznlanmın önünde direye
cek her kim olursa olsun onu 
da .... 

- 1??? 
- Sevmez olur muyum?Seni 

sevmesem, gecenin bu ilerlemiş 
saatinde, buraya sokulmak ki
min haddi? 
-1111 
- Tabii. Gece her kes uyu-

yor ... Bizansta mahalle köpek
leriyle sur bekçileri, bir sen, 
bir de ben uyanıkız ... 

- ? 1?? 
- Sevişiyoruz ... 
-111? 
- Seni hilimem ... Fakat ben 

seviyorum. Beni sevmeni ne 
faydası varki? Sevsen de be
nimsin, aevmeaen de benim .. 
Benim olmağa mahkümsun .• 

- Şorıu Var -

t
J Şimdiki Bebek 

] Rumeli hisannda idi. 
... J Kuımpaşa 

Afyon Haberleri 
Afyon, 4 ( A.A ) - Burada 

çıkan haber gazetesi Duyum 
adını almıştır. Soy adlanm kü
tüğe yazdırmak için nüfus da
irelerine gidenler her gün art
maktadır. 

Afyon, 4 (A.A) - C. H. F. 
Nahiye kongreleri başlamııtır. 
Doğanlar nahiyesinde on ıekix 
çocuk babası olan bay Doğan 
Arif nebiye heyeti başkanlı· 
ğına aeçilmiştir. 

Afyon, 4 ( A.A ) - Halke· 
vinde muzik değişimine göre 
özlü bir çalışma vardır. 

Times " Sulh davasının büyük bir zafer kazandığını,, yazıyor. 
Daily Herald diyör ki: " İç ve dış zorlukların tazyiki altında bulunan Almanya, yalnız kalmak· 

tan korkarak akli selimin sesini nihayet duyabilmiştir.,, 
Gazete Avrupa için yeni bir sulh havası başlıyacağını umuyor. 

Fransız Ha. Bakanı Dün Cenevrede 
Mühim Görüşmelerde Bulundu 

Cenevre 4 (H.R)- Fransız Hariciye bakanı Pierre Lava! 8,30 da Cenevreye geldi. Refakatinde 
Yugoslav Hariciye bakanı M.Yevtiç te bulunuyordu. iki törü adamı ögleye kadar konuşmalannda 
devam ettiler. Yemeği M.Benes'le birlikte yediler. Romanya Hariciye bakanı M. Titülesko henüz 
Cenevreye gelmediğinden küçük itilaf Ha. bakanlarının görüşmelerinde bulunmadı. M. Lava! öt· 
leden aonra M.ı\loisi ile buluşmuş. Roma anlaşması üzerinde görüşülmüştür. Bu görüşmeler akşama 
kadar sürmüştür. 

F ransada Mali Kanunlar Büyük 
Ekseriyetle Kabul Edilmiştir 

Paris, 4 (H.R) - Nazırlar meclisi Elize sarayında reisicumhur M. Albert Lebrönün başkanlığı 
altında toplandı. Şatobrianın Romada dikilen heykelinin açılma resminde Fransayı M. Beranjenin 
temsil etmesine karar verildi. Bu merasim ayın onunda yapılacağına göre Fransız maarif bakanı 
ilk kanunda Romada bulunacaktır. Aynı mecliste deniz bakanı M, Pietri Japonya tarafından 
Vaşington antlaşmasının feshinden doğacak neticeleri anlatmışbr. 

Paris, 4 (H.R) - Mebusan meclisi mali kanunları 122 muhalif reye karşı 471 reyle kabul etti. 
Buğday piyasasına ait kanun layihasının müstacelen görülmesi teklifi bir muhalif reye karşı 584 
reyle kabul olundu. 

Soyadı 
E. F. G. H. 

Listeleri 
ANKARA3 (A.A)- Tfuk

dili araştırma kurumunun say 
adlan üzerindeki yazısının E
F -G-H harflerinin listesi şu· 
dur: 

Ece Esendemir Edebalı Ede
bali Edemen Edgu T ogrul Ef
rasıyap Eftekin Edebigi (ka} 
Ekinci Eksik Elaldı Elalmış 
El Arslan Elhan Elbuga Elci 
Elci Boga Elcicek Elcicek Erk 
Arslan Esindekaan Erkus Eles 
(ka) Elgay Elik Elia Elitas El
katmış Elkoca Eltimur Elmas 
Elucunmus Emluk Emon Enez 
Engudur Ogul Erengurun Elci 
Eminane ;Enicuk Esen Buga 
Esetekin Erken (ka) esintimur 
Y eıun Timur Enucur Enuk 
Enustekin Garca Erbek Erbu
ga Ercasp Erdemanar Erdemci 
Erden Erdim Erdogmuş Erdem
kara Eren Sayın Eren Ulug 
Ergene (ka) Enustekin Esenbo
ga Frke (ka) Esmeray Er Sa
nemıs Esim Ertana Ertene Er· 
tas Eybek Aybek Eytemis Eyt· 
mis Ervuz Eain (ka) Esk Ersek 
Ete Evrenuz Ertogan Eysan· 
boga Eaenboga Ertonga Ezgu· 
tekin Ersari Eakara Ertargin 
Ertem Ertokus Ertuğrul Eyup 
Begcik Frengia (ka Fregar 
F uran Boran G. Gali Tekin 
Gargili Fatgar Gatfar Gava 
{ka) Gayir Gakce Gökban 

Köy Kanunu 
Tatbikat EhemmlyeUe 

Takip Edilecek 
Devlet kanunlarının köy ida· 

relerini Ye köylüyü alakadar 
eden ve bunlarca yerine geti
rilmesi lizım olan hükümlerinin 
seçilerek köy heyetlerine gön
derilmesi hakkında yilayetten 
daire müdürlüklerine ve kay· 
makamlıklara bir tamim yollan
mıştır. 

Her daire amiri tatbiki ile 
mükellef olduğu kanunlan göz
den geçirerek köylüye ait kı
sımlan liç glln içinde ayıracak 
ve not halinde viliyete gönde
recektir. 

Bu notlar toplandıktan sonra 
valinin riyasetinde bütün daire 
imirleri bir toplanb yapacaklar 
ve yapılması lizım gelen ifieri 
konuşacaklardır. 

Son Hafta 
içinde Yapılan ihracat 
Son hafta içinde Bandırma

dan yabancı memleketlere mü
him miktarda maden ye zahire 
ihracab yapılmııtır. Bu cümle
den olarak Hamburg ve Bre
mene 260,400 kilo dan, 186,300 
kilo burçak, 30 bin lira kıyme· 
tinde 660 ton borasit Fransa· 
nın Dunkerek limanına 75 bin 
lira kıymetinde 1500 ton bora· 
sit madeni, Katanya ve Liverno 
limanlanna 400 ton bakla 200 
ton arpa aevkedilmiştir. 

Düzeltme 

Bir Salgın 
Akdeniz Memleket

lerinde Yeni Bir 
Hastalık Görüldü 

Ş k d Fazanhan Kazanhan Gökmen a 0 a Gök Gogtas Golcur Gonduk 

Dünkü sayımızda bir ziyaret 
ve eski bir hatıra başlığı al
tında yazganlarımızdan birinin 
Zeybek rakı imalathanesini 
ziyaret dolayısile yazdığı yazıda 
sarfiyat miktannın ayda otuz 
5 bin kilo denecek iken yanlış
lıkla yedi bin beş yüz kilo 
yazıldığından düzeltiriz. 

Bir çok ecnebi memleketler• 
de görülen ve bilhassa Akde· 

niz Havzasmdaki memleketle· 
rin bazı yerlerinde epidemik 
bir halde bulunan " Ha.şevi 

Leyşmanyoz " adındaki hasta· 
hktan şimdiye kadar memleke· 
timizde musap görülüp görül· 
mediğine dair hiç bir malümat 
bulunmadığı nazari dikkati cel· 
bettiğinden Vekiletçe bu hu
susta bir anket yaptınlması 

münasip görülmüş ve anket 
yapacak tapiklere kılavuzluk 

etmek üzere bir risale çıkartı· 
larak Vilayetler Sıhhat ve iç
timai Muavenet Müdürlüklerine 
gönderilmiştir. Risalelerin vi· 
!ayetlerdeki bütün hükümet ta
bipliklerine dağıtılarak mühte· 
viyatımn dikkatle okunması ve 
okunduktan sonra kendi mııı· 
takalan dahilinde bu hastalığa 
karşı uyanık bulunarak u Ha· 
şavi Leyımanyoz " a benzeyen 
muııaplar görülecek olu• sa Sıh· 
hat ve İçtimai Muavenet Mü· 
dürlüklerine haber verilmesi 
lüzumunun anlatılması iktiza 
eder. Sıhhat ve İçtimai Muave• 
net Müdürlüklerince haber alı· 
nan bu musaplann muvafakat· 
lan alınmak şartile memleket 
hastanesine yatınlmalan has
tanede tetkika tabi tutulmaları 
temin olunacak ve yapılan tet
kikat neticeleri de müşahede 

kağıtlarında gösterildiği veç· 
hile Vekalete bildirilecektir. 

Birlik Slyasal Bir Ça- Gonultas Gorcum Goregen 
lıfmaya Doğru Goneri Gulcehbegum (ka) Gi-

Vaşington. 4 ( A.A) - M. cim Bigim Gocuncu Gök Gö-
Vels Brjantin ·Brezilya· Şili • kalp Gökboru Gökce Gursane-
Pero ve Uruguay murahhasla· ti Guruhan Guyildar Guyuk 
nnı Şakoda birlik siyasal ça- Guzhan Gucu Guc Guci Guc-
lışma için toplantıya çağırmış- tekin Guctimur Gulbedenbe-
tır. Bu işteki gerginliğe rağ· gum Gunsili (ka) Goyuk Gor· 
men Amerikanın uluslar der· han Gozkaman Guda Gunabe-
neğinin komşu bitaraf ülkeler yum (ka) Gurhan Gayirinal 
konferansının ve Buenos Ayres Cok Kıyaa Gerboga Gerehan 
konferansının planına uygun Gergoy Gorguz Gerguy Gerk-
düşmekle beraber Cenevre ko- sa Geraiyuz Fucun Gunhan 
nuşmalanna girmek iatemiyen· Gtıltekin Gur Gümq Sarig (ka) 
!erle çalışacağı zannedilmek- Gurdegir Gtlınlifl:ekin Candar 

tedir. ._ Guru Gunce 0J[lan_Gun_~{k~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gundu Gümüş) (ka Gurdap 
Gümüştekin Gurtekin Gun 
Ana Güzel (ka) Gunce Gün
düz Gurboga Gümüşboga Gur
sul Gun (ka) Guyse (ka) Gun
cu .Gun Dugdu Güner Han 
Hakan Uci Hazar Hitay Kitay 
Hulaku Hanay Hansu Kanau 
Hatı Saru Katı Saru Homan 
Bahadır Hasar Hiaan Kaan 
Hulin Suni. 

-
ITALYA 

Anlafmayı Bozmıyor 
Roma 4 ( A.A ) - İtalyan 

hükumeti Vaşington anlaşma· 
sını bozmak hususunda Japon
lar tarafından yapılan teklifi 
kabul etmeme~e karar vcrmi~tl!, 

~- ' -
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Tuna Yalısında Çıganların Hayatı 
Çıgan __ Ir_k_ın_ı_n_B_ü __ yu_··_ıe .... y_ic_i ~G_ü_ze_lı_· _( ..... R_a ___ yko ... ) 
Çıganlar Müzik Ve Aşktan Başka Bir Şey · Bilmezler.. Yeryüzünde 

Eylenmeyi Ve Evlendirmeyi En Eyi Bil!!n Adamlar Onlardır ... 

Kont Knro Serenyi'nin şa
tosu' Macar Pmtası denilen 
geniş ovanın ortasında, bah
çeleri, fidanhklan ile göze gü
zel görünüyordu. Sararmış sa: 
man diplerile kızıllaşan kırlarda 
snatlarca atlanmızı koştururken 

Bayko böyle 
bakışlarımızı dinlendirecek bir
şeye rastlamadık. Şurada, bu
rada birbiri ardınca uzanan 
kuyular yeşil köpüklü şiritleri 
andırıyorlardı. Odun, saman 
yığınlarından başka gönül aça
cak bakmak ta yoktu. Yaz gün
lerinin sıcak saatlannda yer 
değiştiren kuleler görUryordum: 
Bu bir seraptan başka birşey 
değildl. Bu bakmakla ilk karşı
laştığımda Kont Serenyi: 

- Karşınızdaki garip şato
ya bakınız demişti. Heybet
l i şatonun kımıldamşlannı far
kediyor mısınız? 

Gerçekti. Gördüğ&m şey 
bir prizma altında yerini, hat
ta şeklini değiştiren yaman bir 
şato idi. Coğrafya alimleri Af
rika çöllerinde olduğu gibi 
Macar ovalannda da ziyanın 
inkisarı hadisesini, seraplar gi
bi şaşılacak şeyler olduğunu 
kaydetmemişlerdir. Macarlar 1 

buna "Fata Morgana,, diyor
lar. 

Tlaza'da · 
Adamın ıçınc hüzün veren 

düzlüklerde dolaştıktan sonra, 
akşam Tisza'nın yeşil kıyıla
rındaki şatoya dönmüştük. Bu
rada bakınak ne kadar başka idi. 
Her nesnede tazelik, güzellik 
2öze çarpıyordu. Eaki kalenin 

ğök yüzüne başkaldıran dıvar
lan ağaçlarla sar,Inıışb. Zen
gin çiftlik sahiplerinin iyi iş

lenmiş topraklarından biraz 
ötede bir köyün dağnık evle
ri görülüyordu. Batıya yakın 
bu köyün cana yakm bir gö

rünüşü vardı. 
İşlemeli kuşak

larla gömleklerini 
sıkmış, yerli çiz
melerini ayakları
na geçirmiş olan 
uşaklar koştular. 

Atlanmızdan in
memize yardım et 
tiler. Sonra bin 
yıllık adetlerinin 
kölesi olarak dizç 
öktüler. Kontun 
elini öptüler. 

Salonda usta'ık 
la işlenmiş mobil
yaların (dekoru 
içinde Kontes biz\ 

Çiftlik kahyası Herman salo
na geldi. 

- Kont, sizi rahatsız ede
ceğim. Beni bağışlayınız. Bu 
gün yine on tavuk çalınmış. 

Hic işkilim yok ki çingene
ler çalmışlardır, dedi. 

Kont omuzlarını kaldırarak 

cevap verdi: 
- Ne yapayım Hermıın .. 

Bulmağa çalışınız. 

Çiftlik kahyası müteessirdi. 
- Kont, hırsızları bulaca- . 

ğım. Şimdi birkaç adamla bir 
likte etrnfı ara;ıbracak, çok 
geçmeden suçluyu huzurunuza . 

getireceğim. 
.._f: • 

Taraçada kahvelerimizi içi-
yorduk. Şatonun büyük par-. 
kından sesler gelmeğe, siluh
etler görünmeğe başladı. Her
man bağınyordu; 

- Kont, kont hırsızlardan 
birini yakaladım. Bu genç gü
zel bir çigene kızı idi. 

Herman, zavallıyı merha-
metsizce sarsıyor, söyletmeğe 

çalışıyordu. Kızın ağzından tek 
söz alamayınca ,,şimdi bunu 
jandarmay;ı vereceğim. Onlar 
çingenelerin hakkından gelnıe
sini bilirler." dedi. 

O dakikaya kadar ağzını 
açmıyan kont yukardan ses-
landi: 

- Herman, bu zavallı kızı 
hapsettirmekten ne zevk du
yacaksın. Kümesler dolu de
ğil mi? Qn tavuk ta eksik ol
sun. Onu serbest bırak. Misa
firimizi eğlendirmek için gü
zel bir şey hatırıma geldi. 
Yeryüzünde çingenelerden iyi 
eğlenmeyi, eğlendirmeyi bilen 
yoktur. Haydı bu kıza söyle .. 
Ailesile birlikte çiftiğe gelsin
ler, Burada yerleşs nler. 

Kont, mağrur başını eğmiyen 
genç kıza bir kaç pengü de 
verdi. 

Beni Seviyorsan 

nw[/J"lll'dll Bu vak'a üzerinden bir kaç l 
bekliyordu: gün geçmişti. Bir akşam şa- [ 

Bir Fransız 
bol bol çıgan müziği dinliyor
duk. Bu bambaşka bir müzikti. 
Üzerimde o kadar derin izler 
bırakıyordu ki, sabah uyandı
ğım zaman bile kulaklarımda 
ayni müziğin, kitaraların, ke
manların inliyen seslerini duyu
yordum. Gerçekten eylenmeyi 
bilen bu adamlrır kalplerimizde 
anlaşılmaz heyecanlar yaratmış
lardı. Bazen onların çadırları 
yanında dolaşır, yaşayışları ile 
alakadnr olurdum. Benim yak
Jaştığ!mı görünce konuşmayı 
keserler, inansız bakışlarla beni 
.süz~rlerdi_. İç1erin4e baş~ö11dü
recek güzellikte k:zlar vardı. · 
Cözlerile çapkın işaretler yapı
yor, daha cüretkt:r. olanları ya
nıma kadar sokularak, para, 
"elmas istiyorlardı: Bunlar içinde 
hiç k~mıldamıya!l, heni gururla 
süzen bir kız vardı. Adı Rayko · 

. idi. Burada yerleşenlerin gü-· 
:zellik kraliçesi sayılabilirdi. O 
diğerleri gibi para, elmas ara
mıyo?"du. Yalnız gözlerimin içi
ne öyle dikkatle bakıyor, ru
huma nüfuz etmeğe · çalışıyor- · 
du ki. .. Ona yaklaşbm. Bir çok· 
~eyler sordum. Müzikleri ·kadar· 
ahenkli ~scsile, tek sözle cevap· 
veriyordu. Bir başkası · olsaydı 
bu saygısızlığına kızar, gururu
mun hırpalanmasına m\lsaade 
etmezdim. Halbuki onun ya
nından ayrılmak istemiyordum: 
Bu inatçı yüzde tebessüm çiçe
ğini açbrmağa, dudaklarından 

tatlı sözler çıkartmağa azmet• 
m~şt;m. İrademi elimden alan 
bir kuvvetle büyülenmiştim. 

Hediyeler 
Her gün, hizmetçilerden bi

rini Çekedinc göndererek de
ğerli şallar, altın bilezikler, 
güzel kokular aldırıyor, bunları 
hep esmer yüzlü, çıplak ayaklı 

Rayko'ya hediye ediyordum. 

- Kontun :yoldaşlığı, canı- tonun yolu üzerinde kalabalık 
nızın daha az sıkılmasına yar- belirdi. Eşekleri, arabaları ile 
dım etmiştir, sanırım. Bu ül- erkekli kadınlı çingeneler alayı 
kenin çocukları olan· bizler geliyordu. Kont hizmetçilerinin 
bile, bazen, bu hiç değişmiyen .hayretine, teessürüne bakmaya- . . 
dirim,· hiç değişmiyen bakmak; rak bunların geniş topraklarında .i.f~ ~ 
lar karşısında jç sıkıntısı du: · ··=-··'esm~!erh:ıe izin v.e:-di. Çin- ~J "· 
yarız. 

Bir gün sızı Bütlnpeşteye · 

götürelim de gözumüzü aydın
latalım, dedi. 

Kontesin fikrine i ştirak et 

miyordum. Bu serseri hayat, 
Büdapeştenin r ğlencelerinden· 
fazla hoşuma gidiyordu. ... 

Alqam yemeğinden sonra 

Gcrdmılıklw·uıı elimle ful11!ford11 
genelerin bu kadar büyüleyici 
güçleri olduğunu bilmiyordum. 
Onlar yakınımızda yerleşince 
şa~odaki hayatın rengi değişti. 
H akpm, yemekten sonra 

Şalı çıplak omuzlarına atıyor, 
altın bilezikleri kollanna geçi
riyor, kokuları güneşin ışığı 
altın ipek gibi partldıyan saç
larına sürüyor, ancak bundan 

Yazganı Raykoyu Nasıl Sevıniş ? 
..... .. 

J\ımt l\i~1w1ıttıı "'"lw;ı 

sonra dudaklannda sevincını yebiİirdi : /akt ganlerdeP 
anlatan bir tebwllm be1iriyordn. beri ilk defo c..larok RaJk.Jnun 

- Rayko diyordum. Bense- çehresi aydmlanctı'!1nı, }ıüzüolii 
nin dostunum. Söyle ne istersen bir teessürün pembe y:ınakla-
alayım. rını çukurlaştırdığını gördüın: 

Yüzüme tatlı tatlı bakıyor, - Beni bel!ci de bir daha 
omuzlarını kaldırmakla yeti- hiç görmiyeceksiniL... Ş:ıye~ 
yordu. beni sevmezseniz ... Bilakis ben• · 

Çingenelerin, kendilerinden ~everzeniz dünyanın öbür ucun" 
olmıyanlan sevmediklerini, in- da olsam gene !Julurst~ı".. JZ·· 
sanlıktan nefret ettiklerini bil- Şimdilik Çekedin' e gidiyo!UZ· 
dirdim. Bununla beraber Ray- Sonrasını bilmem. 
konun kalbini almağa çalışıyor- Arkasını çevirdi. Uzaklaştı, 
dum. Bu hal günlerce sürdü. gitti. Çerge ayaklanmıştı. Ço1' 
O surette ki Kontes Serenyi geçmeden Rayko da serseriler 
gidişimden endişe etmeye baş- alayı ile birlikte gözden ı~:ıy-
ladı. Bir gün bana aynen şun- boldu. 
lan söyledi: Bir Afk Kasn·gası . 

- Çigan müziği, bu güzel Ertesi sabah, Kont SerenY1 

kızlar başınızı döndürdü.Çigan uyandığı zaman, beiı şatodall 
kızlanndan, hele hepsinin gü- /eni bir aleme uçmuş bulun\l' 
:zeli olan Raykodan sakınınız. yordum. Çekedinde Çingene"' 
Bir budalalık yapmanızdan kor- lerin çadırlarını kurduklan yere 
kuyorum. . yakın olan handa yerleştİJIJ· 

Başımı eğdim, cevap verme- Zamanımı Raykonun mensuP 
d. olduğu kabile içinde geçir:yor-
ım. 

Bir Sabah dum. Ceplerim nikel, günıİİ4 
Bir sabah erken uyan- paralar ile dolu olduğu halde 

mışbm. Serserilerin çadırlarını geliyor, bunları etrafımı aı-o 
toplamakta olduklarını gördüm. çocuklara dağıtıyordum. 
Kont Sı::renyi, beni memnun Bu saycde,huzuruma göz ytJ. 
etmek için onları şatosunda muyorlardı. Akşam olunca oP' 

lar kitaralarını, kemanlarını, bO" 
alıkoymuştu. Kendilerine her d 
gün para vermiş, iaşelerini te- rularını birlikte alır, ben e 
min etmişti. Fakat serseri ruh- Raykonun koluna geçerek y~" 
ları ansızın coşmuştu. yeni kında bulunan kabarclerden bı" 

rine giderdik. Çigan kadııılatl topraklara gitmeye karar ver":' 5 
burada geç vakte kadar daP 

mişlerdi. Dünyanın a:tınları · 
ederlerdi. Uzun işlemeli roplafl• 

pahasın~ bile, on!arı burada 
omuzlarından sarkan şallafl• tutmak kabil değildi. Tunanın p 
kollarının hareketini güçleşt?re . sevgisine tutulmuşlardı. Oraya, 1'• 

Tuna kıyılarına koşacaklardı. altın bile:::ikleri, boyunlarında . 
Kont; dizileri, parlak saçları, atef 
- Çingeneler böyledir dos- gözlerile kuş gibi uçarlar. 

1
: 

tum, dedi. Onlar hürriyetlerin- Bazen Rayko küçük ellerıol 
den zerreıini feda etmezler. avuçlarım içine bırakır, o zaın80 
Zencire, isterse altın olsun, el- saadetin varlığına iman e~~~: 
lerini vurdunnazlar. dim. Rayko yalnız kalabifdıl'. 

Yerimde duramıyarak Ray- miz dakikalarda derin bir se'lf' 
konun yanına koştum: şef kat anlatan göz) erle ~ 

- Rayko seni bir daha göre- bakardı. Çingeneler yer Y , 
miyecek miyim, dedim. nün en kıskanç, insanlar~ :. 

Rayko cevap vermeseydi ona yılırlar. Kendilerinden bır , 
karşı içimden duyduğum garip bir yabancıyı sevdi mi baf1° 
ı-evgi belki o dakikada onun gelecek felaketi bilir. 
ıouk, sert durumu ile eri- -Sonu 9 uncu sahiıedt -



~ 
a Kanunuevvı 1934 Yeni Asır 

Onaylandı 
Büyük lnkılabımızın Temellerinden Biri De 
Layik Olmaktır.Layıklik Demek, Devlet Ve Ulus 
işlerinde Dini T esiratı Kaldırmak Demektir 

Kıyafet Kanunu 

flaştoıa ı Uııırcı sailırde -

nin demiştir~ arkadaşlarının 
mütalealarile birlikte tekrar 
dahiliye encumenine iade edil
sin. Orada bir daha müzakere 
edilerek huzurunuza gelsin. 

Bu teklife dahiliye encüme
ni de iltihak etti '? inden kanu
nun tekrar encümene verilmesi 
ni meclis onaylamıstır. 

Layıklığın Manası 

Bundan sonra tekrar kürsü
ye gelen Şükrü Kaya şu söz
leri söyledi: 

Kaya (Muğla) - Baylar, 
Büyük inkılabımızın temelle

rinden biri de laik olmak de
mek devlet işlerinde ve ulus 
İtlerinde dini teıiratı kaldırmak 
demektir. Biz cumhuriyetin ku
rulduğu gündenberi buna dair 
ehemmiyetli kanunlar yaptık. 
Kararlar verdik. Hilafetin ılga
sı mahkemelerin birleştirilmesi, 
şeriye mahkemelerinin kaldı
rılması, tevhidi tedrisat, med
reselerin kaldırılması, tarikat
ilgası, kanunu medeni ve buna 
müteferrik bir ı,;ok kanunları

mız vardır. Fakat tatbikatta 
görüyoruz ki ve bilhassa B. 
M. M. bize verdiği direktifler
den anlıyoruz ki inkılabımızı 
ölmez kılmak ve korumak için 
yeni bazı kanunlar vermek za
manı gelmiştir. Büyük arzumu
zu yerine getirmek için bugün 
birini daha huzurunuza takdim 
ediyorum. Bu kanunu diğerle
·ine takdimen tercihan müsta
reliyetle müzakeresini kabul 
buyurursanız şimdi o kanunun 
konuşmasını yapabiliriz. (Onay 
sesleri) 
Şükrü Kayadan sonra Kılıç 

Hakkı ( Kocaeli ) söz alarak 
teklif edilen kanunun inkılabın 
yarattığı kanunların en mü
kemmeli olduğunu ve bütün hür 
fikirlileri sevindirdiğini söyle
ıniş ve artık bir manası kal
ınamış olan müftülüklerin de 
kaldırılması için bir kanun tek
lif edilmesini istemiştir. 

inkılabın Emrettiği 
Bir Zaruret 

Şükrü Kaya tekrar söz ala
rak demiştir ki ; 

Bu kanunu icabd tiren sebe
~in aslı, mahiyeti inkılabın em
rettiği bir zarurettir. Türkiye 
cum'.rnriyetinin hatta Türkiye 
devletinin bakasile alakadar bir 
nizami amme meselesidir. La
yik devlet bu zaruretleri gö
zetirken şu veya bu dinin ah
kamiyle alak-dar olamaz. (Onay 
sesleri ) Bu Kararları verdiren 
•ebepler doğrudan doğruya 
tııilletin menfaatının icabettir
diği maddi ve gerçek sebep
lerdir. Şu dinde bu kıyafet 
vardır, bu dinde şu kıyafet 
Vardır, hakikaten layik olan 
hükümetimizin aklından böyle 
hır endişe geçmemiştir. Bu yü
tilyen ve yürümesi lazımgelen 
canlı inkılabımızın eseridir. ln
kıl.ip yapıldığı zaman onun 
ıösterdiği zaruretler takip edil
lııez ve inkışafın ı yardım edil
lllezse o inkılap ğeri kalır. Ha
tta. geriye döner. İnkılap geriye 
döndüğü vakıt bu Türk cami
asının nasıl bir akibete duçar 
0lacağını tahmin etmek gayet 
kolaydır. İnkılabın emirlerini 
Yapmamak irticaa hizmet etmek 
111iirteci olmak demektir. lmpa
~atorluğun kendi eliyle bu millete 
~zırladığı akibetleri tekrar 

zırlamak demektir. Bizim içi
lllizden asla böyle bir adam 
~kııııyacaktır. (Okay sesleri 
tiddetii alkışlar) 

Kimseye Kar,ı Alınmı' 
Bir Tetbir Yoktur 

Bu anun bu ferde şu ve 
yahut bu teşekküle karşı alın
mış bir tetbir değildir. Umu
midir ve zamanın inkılabın ica
bettirdiği bir zarurettir. Yani 
bu tetbir bugün alınmazsa 
memleketin asayişi akibati va
him neticelere uğrar. Onun 
için meclisi alinizden bunun 
müstacelen müzakeresi rica 
edilmiştir. (Bravo sesleri) 

ikinci Maddenin 
Ehemmiyeti 

Kanunun birinci maddesi bu
dur. lkinci maddesi ondan da
ha mühim ve memleketin ni
zami ammesi ile alakadar olan 
bir maddedir. Memleketimizde 
halkımızın milletimizin gerek 
layik ruhunu ve gerek millici 
ruhunu gerek istiklal aşkını 

rencide etmiyecek esbabı mu
cibeyi hazırlamak lazımdır. Her 
şeyde, hatta memle)cet birgün 
fena vaziyetlerde kalıp ta dev
let ve hükümetimizi müşkül 

vaziyette bırakmamak için bu 
lazımdır, Hükmetmek demek
tir, atiyi görmek ve icabını 

yapmak demektir. 
İtimadınıza mazhar olan hü

kümetimiz bunn yapmadığı gün 
itimadınızı kaybetmiş demek
tir. 

Onun içindir ki, memleketin 
duçar olabileceği bütün akıbet
leri nazarı dikkate alarak bu 
birinci ve ikinci mddeleri hu
zuru alinize tckdim ettik. Bu
nun haricinde olan mesai! bu
günkü mevzuumuzun tamamen 
dışındadır. Fğer inkılap hunu 
da icap ettirirse hükümetiniz 
onda memleketin menafiini 
görürse derhal huzurunza böyle 
bir kanun getirir. Ricam kanu
nun çerçevesi dahilinde müza
kerede bulunarak hükmünüzü 
vermenizdir. Hükümetin vazi
fesi hükmünüzü yerine getir
mektir. 

Turgut (Manisa) İnkılap um
delerinin en medenilerinden 
biri olan layikliğin tatbikat 
sahasında en esaslı ve en itinalı 
bir surette tatbikine yarıyacak 
olan kanunu kutlulamış ve hü
kümlerin derhal tatbikine baş
la~masını istemiştir. 

lbrahiru (Isparta) da demiş- 1 

tir ki: 
İnkılabımızın mana ve mef

humunu kılıç oğlu Hakkıdan 
dinlersek, hepimiz cayır cayır 
yanarız, ama devletimizin sa
mimi ve y:iksek ricalinin ağ
zından dinlediğimizde ki buna 
Şükrü Kaya da dahildir. O za
man bütün canımızı veririz. 

HUkQmetin istediği 
Salahlyat 

Bunun üzerine kürsiye gelen 
Şükrü Kaya demiştir ki: 

Evet nazariye isterki bir dev
let kurulduğu v<?kıt, bir sistem 
tutulduğu vakıt, onun bütün 
icabatı hatta akibeti de göze
tilerek, birden tam ve müteka
mil kanunlara ve kararlara 
raptedilsin. Fakat devlet her 
gün yaşıyan bir uzviyettir. 
Her gün ayrı ayrı ihtiyaçları 
olan bir uzviyettir. Eğer bunda 
gecikilmiş ise, ihmaldan dolayı 
diğil, vaktın gelmemiş olma
sındandır. ( Çok güzel $esleri, 
alkışlar. ) Hükümetin bazı amme 
hizmetlerine taallük etmek iti
barile aldığı salahiyet çok cüz'i 
bir şeydir ve bu salahiyetin 
arkasında da büyük bir mes'u
liyet vardır. Eğer hükümetlere 
tatbik edecekleri büyük işler 

İçin bazı salahiyetler verilmezse, 
onun vazifesini tamami!e yapa
bilmesi müşkül olur. Ricam şu
dur ki, bu kanunda gerek müd
det ve gerek küçük bir salahi
yet için hükümetin istediğini 

ne bu hükiimetten ne de baş
ka hükametten lütfen deriğ 
buyurmayınız. Büyük arzuları
nızın tam husulü için bu lazım
dır. Lailklik hakkında söyli
yen iki arkadaş arasında ge
çen bahse gelince, her halde 
laikin laiklik ve inkilaba mer
butiyetin hassasiyetinin yük
sek bağlılığından ileri gelmiş 
tir. Ben de arkadaşları olmak 
itibarile bunlardan sevindiğimi 
arzetmek isterim, 

Bundan sonra kanunun he
yeti umuıniyesi üzerindeki gö
rüşmeler kafi görülmüş ve mad
delere geçilerek birinci madde 
okunmuştnr. Bazı mebuslar 
maddenin izah edilmesini iste
mişler ve bunlara karşı Şükrü 
Kaya demiştir ki: 
Mabet Haricinde Ruhani 

Kisve Gıyllemez 
Madde gayet sarihtir. Va

zihtir müsaadenizle bir defa 
ben de okuyayım. Her hangi 
din ve mezhebe mensup olur
larsa olsunlar, ruhanilerin ma
bet ve ayinler haricinde ruha
ni kisve taşımaları yasaktır. 
(Güzel sesleri) 

Lütfi Müfit (Kırşehir) ikinci 
fıkra. 

Dahiliye vekili Şürü Kaya 
- Hükümet her din ve mez
hepten münasip göreceği yal
nız bir ruhaniye mabet ve ayin 
haricinde de ruhani kıyafetini 
taşıyabilmek ıçın muvakkat 
müsaadeler verebilir. 

1 
Arıkoğlu Damar (Adana) -

Buna ne lüzum var? 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

- Bu müsaade müddetinin, 
ayni ruhani hakkında yenilen
mesi veya bir başka ruhaniye 
verilmesi caizdir. Zannediyo
rum ki madde çok sarih ve 
açıktır. Hükümet kendisine 
böyle bir salahiyet almak is
tiyor. Demin arzettiğim gibi 
bunu verirseniz kanunların tat
bikinde de vüsat vermiş olur
sunuz. 

Refik Şevket İnce (Manisa) 
- Mabet ve ayinlerden bah
sediliyor. Hergün bizim bilme
diğimiz, onlarca ayin telakki 
edebilecek bir hadise çıkara
bilirler. Bunu ne ile tespit ede
bileceğiz? 

Mustafa Ş.:ref Özkan (Bur
dur) - Her dinde ayinler sa
bit şeylerdir. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
(Muğla) - Her dinin kavaidi 
esasiyesi herkesce maliimdur. 
Arhk dinin dünya işlerine ka
rışması rolü bitmiştir. 

Bundan sonra kanunun he
yeti umumiyesi alkışlar arasın
da onaylanmıştır. Her hangi 
din ve mezhebe mensup olur
sa olsunlar ruhanilerin mabet 
ve ayinler haricinde ruhani 
kisve taıımaları yasakbr. Hil
kumet her din ve mezhepten 
münasip göreceği yalnız bir 
ruhaniye mabet ve iyin hari 
cinde dahi ruhani kıyafetini 
taşıyabilmek ıçın muvakkat 
müsadeler verebilir. Bir mü
saade müddetinin hitamında 
onun ayni ruhani hakkında 

yenilenmesi veya başka bir 

- 40- Öz Türkçe karşılıklar 

Cife - 1. Küvre 2. Öleş şeylere mahsus renkıi cila) 
(Ölmekten) 3.Ölge 4. Ölüm· 5. Sın 6. Tutkaç (Derilere 
şük 5. Yiyik mahsus cila} 7. Yaldız 8. 

Ciğer - 1. Bağır (Kara Yalıtma 
ciğer) 2. Öd 3. Öpke, Öyke - lamak - 1. Cışımak 2. 

Cihandide - 1. Elgör- Öndömek 3. Parlatmak 4. 
müş 2.Eşmiş yurtmuş 3.Gez- Sırmak (Sır sürmek man.) 
miş tozmuş 4. Görgüldü. 5. Y aldıratmak 6. Yaldız

Cihaz - ( Alet, takım lamak 
man) 1. Şay 2. Takım 3. - lı - 1. Parlak, Parla-
Yasav (Harp teçhizatı) tılmış 2. Yalçın (Yalçın ka-

- (Gelin çeyizi man) 1. ya) 3. Yaldızlı 
Ençi 2. İnçü 3 İnzi 4. Kalın - sı bozulmak - Son-
5. Kuşantı 6. Pusat 7. Sep mak 
8. Sepin 9. Yanıt, Y anut - sız - 1. Buzlu (Buzlu 

- lamak - (Çeyiz ver- cam) 2. Donuk 
mek) 1. Encilemek 2. İnzi- Cilve - 1. Erke (lşve
lemck 3. Saptirmek 4. Sep- bazlık "Coquetterie,, man.) 
tirmek 2. Kandış 3, Kösemlenmek 

Cihet - 1. Arı 2.Bakım S. Yanı 
3. Baş (dort baş: cihatı er- - etmek - 1. Kırıtmak 
baa) 4, Bulun, Bulung 5. 2. Kuykulcamak 
Düş 6. Geçe (yan taraf - !eşmek - 1. Esişmek 
man) 7. Gerım 8. Kıran 9. 2. Kösemlenmek 
Salan 10. Sarı (Cihet, me- Cilt _ ı. Baru, Paru (Bel 
kan zarfı) 11. Suyu 12. Tala ve kap man.) 2. Deri 3. 
(Cihatı erbaadan bir biri: G.. 4 K (K't ildi 
soğuk talası - Şimal ) on · ap _ 1 ~p c . 
13 'f 14 T" T man.) 5. Kaplagı (Kitap cıl-. ay, . oş, uş, Ö 
Tüş ( Rüya, gün ortası, di m~n.) 6. Meşin 7. tük 
cenup ve man man.) 15. Yak 8. Yın 
(Yan, kenar man.) 16. Yaka - (d) i sani - 1. Tüdeş, 
(Yan, kenar, sahil man.) tüydeş 
17. Yan 18. Yıngak (Cihatı - !emek -1. Cönklemek 
erbaadan her biri) 19. Yer 2. Kap geçirmek 3. Kapla-
20. Yön (Veçhe, istikamet mak 
man.) 21. Yönet 22. Yönter - li - Kaplı 
(İstikamet man.) 23. Yüz Cin - 1. Apak 2. Çor, 

- inden - 1. Bakımın- Çur 3. Dırman, Tırman 4. 
dan· 2. Dolayisile 3. Sartın Tın, Tin 5. Uçuk 6. Yil 7. 
(Hususunda, hakkında, de- Yin 
ğerinde man.) - çarpmak - 1. Çorlu 2. 

Cila - 1. Açkı 2. Col- Uçuklu 
tırav 3. Parlaklık Parlatma Cinas (lı) - 1. Keleci 2. 
4. Sır (Çanak, çömlek gibi Keşli 

Sahife 7 

Bir Tecavüz Zabıta Haberleri: 
ı,ınden Çıkarılan Amele Satmamı' Kendisi lçmlt 

Silaha Sarılmıt Birinci Kordonda sarhoş ola-
Karşıyakada Yamanlar suyu rak sızan garson osman oğlu 

tesisatını yapan müessesede Haydar zabıtaca tutulararak 
bir hadise olmuştur. Yakanın karakola götürülmüştür. 
sebebi bir amelenin işten çı- Bıçaklı Satıcı 
kanlmasıdır: Karantina da seyyar yağcı 

Kerim og· lu vmerin üzerinde Fransız tebaasından su şir-
keti mühendisi Yusef Ralo ile bir bıçak bulunmuş ve musa-
usta başı Abdullah oğlu Meh- dere edilmiştir. 
met şirkette çalışan Nail oğlu anahtar Uydurmu' 
Sıtkının vazifesine nihayet ver- Göztepede İsmet paşa soka-
mişler idi. Sıtkı, tekrar işe ğında Ömer kızı Binnazın kapı-
alınması için mühendis ve usta sına anahata ruyduran sabıkalı-
başıya müracaat etmiş ve ka- !ardan destancı Ali girmiş bazı 
bul edilmedig-inden müteessir eşyasını çalmıştır. Ali zabıtaca 

1 tutulmuştur. -" olarak hamil olduğu tabanca i e 
ilç el öldürmek kastile üzerle- Kaza 
rine ateş etmiştir, Kurşunlar- Yemiş çarşısı civarında Tuz-

bane sokağında Hüseyinin ara-
dan yalnız birisi mühendisin basından tütün balyelerini in-
pantalonunu delmiştir. dirmekte olan Ömer oğlu Meh-

Suçlu Sıtkı zabıtaca tutula- met araba beygirlerinin ürk-
rak adliyeye verilmiştir. mesi yüzünden araba alt-.nda 
Ruhsatsız Mektep Açmış kalmış ve sol ayağı kırılmıştır. 

Ruhsatsız mektep açmaktan Yaralı Mehmet memleket has· 
maznun Karataşta Levi kızı tanesine kaldırılmıştır. 
Alegra Kohenin asliye cezaya Kaat Hırsızları 
sevkine karar verilmiştir. İkinci Kordonda küçük Kar-
Fakir Çocuklara Yemek dıçalı hanında gezeteler umum 

Pınarbaşı ihtiyar heyeti ve bayii Hamdi Bekirin majlaza-
halkı mekteplerinde bulunan sından İbrahim oğlu Hasan 
yirmi fakir çocuğa her gün Basri ve İsmail oğlu hüseyin 
öğleyin sıcak yemek yedirmi- taraflarından 80 kilo kaadın 
ye başlamışlardır. Bu yardım- çalındığı zabıtaya haber veril-
lannı hoşça karşılarız. miş ve tahkikata başlanmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ruhaniye verilmesi caizdir. levazımları ile Türkiyeyi ziya-
lzcllerln Ve Sporcuların ret etmeleri icra vekilleri he-

Kıyafetlerl yetince tayin olunacak merci-
Türkiyede kanuna tevfikan !erin müsaadesine tabidir. Tür-

teşekkül etmiş ve edecek olan kiye devleti nezdine memur 
izcilik ve sporculuk gibi top- bulunanların kıyafetleri beynel-
luluklar ve cemiyet ve kulüp milel mer'i adetlere tabidir. 
gibi heyetler ve mekteplere Müsaadei mahsusa ile giren 
mahsus kıyafet alamet ve le- yabancı memleketler, kara, de-
vazım taşımak istedikleri za- niz, hava kuvvetlerine mensup 
man yalnız nizamname ve ta- kimselerin resmi üniformalarını 
limatname ile muayyen tiplere nerelerde ve ne zaman taşıya-
uygun kıyafet alamet ve leva- bilecekleri İcra vekilleri heyeti 
zım taşıyabilirler. Türkiyede Karariyle tayin olunur. Bu ka-
hulunan Türklerin ve yabancı- nunun tatbik suretini · gösterir 
ların yabancı memleketlerin bir nizamname yapılır. Birinci 
siyaset askerlik ve milis teşek- maddenin hükümleri bu kanu-
külleri ile münasebetli kıyafet nun ne ri terihinden itibaren 
ve alametlerini ve levazımını altı ay sonra ve diğer madde-
taşımaları yasaktır. !erinin bükümleri kanununun 

Ecnebi Te,ekkUllerde neşri tarihinden itibaren meri-
Ecnebi teşekkül mensupları- dir. Meclis çarşamba günü top-

nın kendi kıyafet alamet ve lanacakbr. 
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Cenp - 1. Böğür 2. sözü) 4. Tayndırmak 5. Vur· 
Eyegü 3. Yan mak 6. Yaralamak 

Cenup - 1. Beriye (Sağ - olunmak - 1. Balık· 
yan man.) 2. Kün 3. Kün- mak 2. Bozulmak 3. Çürü· 
dünki hulun 4. Kün ortusu tülmek 4. Vurulmak 5. Ya
(Ortası) 5. Tislık 6. Tüş 7. ralanmak 
Tüşlük 8. Yırı Cariha - 1. Baş 2. Pa· 

- rüzgarı - 1. Aykel 2. lığ (Balıkmak = .Yaralan
Aşağıvel 3. lsıyel 4. Kaba- mak) 3. Palu 4. Üzek S. 
yel 5. Yağdıran Vurgun (Eğer vurgunu) 6. 

Cep - 1. Kancak 2. Yara (Biçak yarası, gönül 
Koncak 3. Köncük 4. Tıka yarası) 
5. Yancuk, Yancık - dar etmek - Yarala-

Cephe - 1. Al (B.T.L. mak. 
"Çağ,,) 2. Alın 3. Annaç 4. Cer - 1. Çekme 2. Sü-
Emik (Daha çok boyun ve rüklemek 3. Tartmak 
hançere man.) 5. Giniş 6. Cerrah - 1. Bahşı 2. 
Kabak (Ön, alın man.) 7. Emci (İlaççı, tedavi eden 
Manglay (Hem alın, hem man.) 3. Sınıkçı (Kırıkçı 
ordunun ileri giden kısmı man.) 4. Undurucu (Tedavi 
(front) man. 8. Maykılayı 9. eden man.) 5. Ütüci, Ültük
Ön 10. Tör (Evin cephesi çi (Çıkıkçı man.) 
man.) 11. Yönelce Cesamet - 1. Büyüklük 

Cerahat - 1. Başbart 2. İnlik 3. Kettelik (Ululuk 
2. Erin 3. İrin 4. Sül 5. man.) 4. Ululuk 
Sülek 6. Yiring - lenmek - 1. Bazıklan-

- bağlamak - 1. İrin- mak 2. Büyümek 3. lrileş-
lenmek 2. irin tutmak mek 4. Öklimek 

Cerbeze - Becerik Cesaret - 1. Alplık (Şe-
- li - 1. Becerikli 2. caat, hamaset "Bravoure, 

Dilçik vaillance,, man.) 2. Arat 3. 
= siz - 1. Ağarman 2. Satırlık 4. Kakızlık 5. Ke-

Beceriksiz zik (Cür'et man) 6. Kıyak-
Cereyan - 1. Ağın 2. lık 7. Kıyanak 8 ... Kıyuluk 

Akak 3. Akım 4. Akıntı 5. 9. Kaçaklık 10. Ozbeklik 
Akırgan 6. Akış 7. Akma 11. Sakıyıklık, kıyılık 7. 
8. Çeşme 9. Ik 10. !kış (Bi: Kıyanlık 8., Kıyuluk 9. Ko
nehrin akıntısı man.) çaklık 10. Özbeklik 11. Sa-

- etmek - 1. Akmak 2. ra 12. Tidim, Tidünü 13. 
Geçmek 3. lğmak, lkmak Yiğitlik 
4. Şorlamak 5. Yöğürmek - li - 1. Alp 2. Batır 3. 

Cerh (etmek) - Bozmak Gözü korkmaz 4. Koçak 5. 
(Fesih, iptal ve tahrip et- Yiğit 

mek man.) 2. Çapmak 3. - siz - 1. Boşan 2. Kor-
Çlirütmek (Davavı. iddiavı. kak 3. Kotan 
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1 O lkinciteşrin 1934 tarihinde 
imza edilen ve 15 Birincikanun 
1934 tarihinde me&iyete girecek 
olan Türkiye - Yunanistan tica
ret anlaşmasının ne suretle tat
bik edileceği aşağıda izah edil
miştir: 

ithali aşağıda gösterildiği üzere 
yapılacaktır: 

1 - Türkiye ihracatının bi
rinci grubunu teşkil eden canlı 
hayvan ve taze balıklar bede
linin yüzde ellisi anlaşmanın 

3 üncü maddesinde yaz.ılı ol
duğu üzere Yunanistandan ser
bestce dışarıya çıkanlabilecek 

dövizlerle ve geriye kalan yüz
de ellisi anlaşmanın 9 uncu 
maddesi hükümlerine tevfikan 
Yunanistan Bankası tarafından 
verilecek takas bonolarile öde
necektir. 

il - T ü r ki y e ihracatının 
ikinci grubunu teşkil eden yu
murta, hububat, kümes hay
vanları, peynirler, soğan, sarım
sak, jambon, pastırma, sucuk 
ve atların bedeli, anlaşmanın 

dördüncü maddesinde yazılı ol
duğu üzere Yunan ithalatçısı 
tarafından Yunanistan Banka-
sına yatırılacak ve bu Banka 
ile Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası arasında tesbit 
edilip yakında ayrıca ilan olu
nacak esaslar dairesinde Cum
huriyet Merkez Bankası tara• 
fından Türk ihracatçısına Türk 
lirası olarak ödenecektir. 

ıll - T ü r k iye ihracatının 
üçüncü grubunu teşkil eden 
pamuk ve yün ihracı mukabi
linde, anla~manın beşinci mad
desinde yazılı Yunan mallannın 

A - İşbu mcıddcde göste
rilen Yunan eşyasının ithali için 
evvela bu eşyanın CiF kıyme
tine muadil pamuk veya yünün 
Yunanistana ihraç idilmiş bu
lunmas, lazımdır. 

B - İhraç ve ithalin aynı 
tacir tarafından yapılması asıl
dır. Takas hakkı bir defadan 
fazla olmamak üzere ahara 
devredilebilir. 

C - Türkiyeden Yunanis
tana mal ihraç ederek muka
bilinde Yunanistandan Türki
yeye mal getirtmek istiyen ta
cir, ihraç edeceği eşya için 
Ticaret ve Sanayi odasından 
alcağı menşe şehadetnamelerini 

örneği ilişik İ.N .L. beyannameyi 
iki sureti ile beraber, 14975 
sayıhkararnamenin 4 üncümad 
desiyle (X) teşkil edilmiş olan 
mahalli takas tetkik heyetine 
verecektir. 

Ç - Takas tetkik heyeti 
anlaşmanın meriyet tarihi olan 
15 Birinci Kanun 1934 tarihin
den itibaren yapılan müracaat• 
ları kabul edecektir. 

Heyete verilen beyannamede 
ihraca mukabil ithal edileceği 
bildirilen madde anlaşmanın be
şinci maddesinde miktarla tah
dit edilmiş bulunduğu takdirde 
Takas tetkik heyeti evvelemir
de Gümrük ve İnhisarlar veka
leti Tetkik müdürlüğüne parası 
tacire ait olmak üzere 100 
kuruş cevaplı telyazısı ile mü
racaat ederek beyanname sa-

- etmek - 1. Batmak 2. 3. Apa 4. Ata 5. Budanur 
Bazmak 3. Kıyışmak 4. Sır- 6. Bübek 7. Büyük ata 8. 
tarmak 5. Tığramak 6. Tın- Büyük baba 9. Dede 10. 
mak Dığdık 11. Ede 12. Ôbge 

- lenmek - 1. Baturlan- 13 Ulu 14. Uluğ aba 15. U
mak 2. Kıyışlanmak 3. Kı- murhan 
yulanmak 4. Korkusu git- Cedde - 1. Anneanne 
mek 5. Yüreklenmek 2. Baba anne 3. Ebe 4.Ebke 

- vermek - 1. Davran- 5. Kadın nine 6. Nine 
dınnak 2. Kişkirmek 3, Yü- Ceddani - Ataç (Ata-
ıeklendirmek sına benziyen man) 

Ceset - 1. Cemdek 2. Ceddi ili -Aşnuğu ata 
(Niş man,) 2. Çeşte 3. Göv- Cetvel - (Su) 1. Andal 
de 4. Karaltı 5. Maslık (Niş Andol 2. Arga, Argav 3. 
man.) 6. Ten Arığ 4. Arık 5. Avgant 6. 

Cesim - 1. Balaban 2. Avgın 7. Azmak 8 . Cırlak 
2. Balaman 3. Bazık 4. Bü- 9. Eğrek, İğnk 10. Hark 
yük 5. Erik 6. Gövdeli 7. Torul 11. llmar 12. lrmacık 
iri 8. irkin, İrken 9. Kette İrmacuk 13. Karık 14.Östen 
10. Kn~man 11. Kunt 12. 15. Saykal 16. Sıka 17. Su 
Saray 13. Ulu 14. Yoğun sargı 18. Sünüş 19. Tamga 
(Kalın man.) 15. Zöngür ( Akar su kolu man ) 20. 

Ceste, ceste - 1. Azar Tarnav 
azar 2. Ôyün öyün - (tahtası) 1. Çizildek 

Cesur - 1. Alp (Kah- 2. Çizgilik 3 Sızguç 4. Tü
raman ''Heros,, man). 2. Ba- zetkiş 
bayiğit 3. Baskak 4. Babr Cevahir - 1. Ağı 2.Ce-
5. Batuk 6. Batur 7. Cellek rav 3. Erdeni, Erdini 
8. Cirik 9. Çerik 10. Er 11. Cevap - 1. Annaç, Ar
Erez, lnz 12. Ersik, Erzik naç 2. Aykut 3. Karşılık 4. 
13. Gözü korkmaz 14. Gözü Karu 5. Karüv 6. Keğinç 
pek, Pek gözlü 15. Gür 16. Kiğinç 7. Ucur 8. Yanık 9. 
Kingir 17. Kıyışkan 18. Ko- Yanıt, Yanut 
çak 19. Kolçak 20. Konur - ( b ) en 1. Karşılık 
21. Köröklü 22. Kulık 23. olarak 2. Karuğun 
Kurç 24. Kükrekli 25. Nart - Vermek - 1. Endeş~ 
26 oflaz 27. Ötkem 28. Öz- mek 2. Ötemek 3. Ses ver
bek 29. Sılkım (Mütecellit mek 4. Söz döndürmek 
man) 30. Şakar 31. Şay 32. Cevaz 1. Olabilirlik, ola-
T ığrak 33. Tilav 34. Yavuz bilme 2. Ten 
35. Yiğit 36. Yitken yiğit Cevelan (etmek) 1. Ay-
37. Yürekli. mak 2. Çizginmek 3. Değ-

- Olmak - 1, Kalşay- zenmek 4. Dolaşma, Dolaş-
mak. mak 5. Gezinme, Gezinmek 

Cet - 1. Aba 2. Acu 6. Gidip gelmek 
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bibi tarafından ithali istenilen 
eşya için kontenjan olup olma
dığını soracakbr. 

D - Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaleti Tetkik Müdürlüğü Yu
nanıstana yapılacak ihracat 
mukabilinde bu memleketten 
miktarlı olarak ithali kabul edi
len maddeler için Tak as T et-
kik heyetlerinin yukarda yazılı 
müracaatlarının bu müdürlüğe 
geliş sırasına göre mahsup mu
amelesi yaparak bu miktarı 
alakadar tacirlerin emrine ol
mak üzere ayrıldığını heyete 
telgrafla bildirec~ktir. 

E - Takas Tetkik heyeti, 
ithal edilecek maddeden iste
nilen kadar kontenjanın ala
kadar tacir namına aynldığını 
ögrenince, veya ithal maddesi 
anlaşmanın beşinci maddesinde 
miktarla tahdit edilmemit bu
lunduğu takdirde müracaatlan 
(X) 14975 sayılı kararnamenin 
tatbikine dair olan talimatna
nin altıncı maddesine göre intaç 
eder. Heyet bu tetkikabnda 
satış vesikasını da nazarı iti
bare alacak ve beyannamede 
ihraç edileceği gösterilen mal 
fiatının hakiki olup olmadığım 
bilhassa tetkik ·edecektir. 

F. - Takas tetkik heyeti, 
yukarıda yazılı tetkikabnı intaç 
edince verdiği karann suretini 
aynen beyanname ve suretleri 
arkasına mühürlü ve imzalı ola· 
rak geçirecek, menşe şahadet
namelerini tasdik edecek ve 
beyannamenin aslını dosyasında 
alıkoyarak suretlerinden birini 

menşe şahadetnameleri ile bir
likte alakadar tacire verecek, 
beyannamenin diğer suretini de 
menşe şahddetnamesini veren 
Ticaret ve Sanayi odasına 

posta ile gönderecektir. 
C - Takas tetkik heyeti 

verilen hu beyannameleri ve 
verdikleri kararlan tarih ve 
numara sırasile hususi bir def
tere yazacaklardır. Bundan 
başka ihracat ve ithalatı takip 
etmek bzere her tacir için aça
cağı hesabın matlubuna ihraç 
olunacak malın: 

1 - Nev'ini 
2 - miktarını 
3 - Cif kiymetıni 
4 - Heyetçe verilen karar 

tarih ve nuarasını kaydeder. 
H - Takas tetkik heyeti 

olmıyan yerlerde tacir (C) fık
rasında yazılı beyanname ile 
ftç suretini mahallı ticaret ve 
sanayi odasına verir. Bu mü
racaatlar yukarda yazılı hüküm
ler dahilinde odalarca intaç 
olunarak verilen karar beyan
name ve suretleri arkasına ge
çirilir ve asılı dosyasında alı

konularak diğer üç sureti, oda
ca tanzim edilen menşe şaha· 
detnameleri ile birlikte en ya
kın takas tetkik heyetine gön
derilir: Heyet beyannameleri 
usulüne tevfilCan tescil ve şa
hadetnameleri de tasdik ettik
ten sonra üç suretten birini 
dosyasında saklar ve ikincisini, 
menşe şahadetnameleri ile bir
likte alakadar tacire gönderir. 
Üçüncü beyannameyi de, men-

Öz Türkçe karıılıklar - 39 -

Cevf - 1. Boşluk 2. İç Cezir - (Kök man) 2. 
3. Kof 4. Kovuk S. Koytak Atanak 2. lıdiz 3. Kök 4. 
(Yer altında oyuk man) 6. Tüp 5. Ul 6. Ulk 7. Yıltız 
Obruk 7. Orta 8. Oyuk Cezri olarak - 1. Dibe-

Cevher ( Substance, es- lek, Dibelik 2. Kökten 3. 
sence man) 1. Evin 2. Öz Kökünden 
3. Özlük (Şahsiyet man) 4. - (met mukabili) 1. Sor-
T ın (Ruh man) gan 

Ceviz - 1. Goz 2. Koz Meddü - 1.Eksilme art-
- kütüğü - Hur ma 2. Su çekilmesi 
Cev - 1. Boşluk 2.Yazı 2. Uzanıp çekilme 

( Ova, sahra genişlıklere Cezire -1. Ada 2.Adak 
denilir) 3. Atav 4. Atov 5. Ortaç 

- vi hava - l. Gök 6. Ortav 7. Urtuğ, Urtuğ 
boşluğu 2. Gök kılgı Şibih - 1. Yanmada 

Cevval - 1. Atik 2. Cemı - (etmek) 1. Kes-
Buldıklı 3. Certel 4. Çalang mek 2. Kestirmek, Kestirip 
5. Çalışçı 6. Çevik 7. Etik atmak 3. Kezemek 
(Atik, çevik, çalak man) 8. Cıva - 1. Güneysu 2. 
Y Pğin (Sür'atli, yaman, zorlu Sindik 
çabuk, şiddetli, hızlı man) Bıvata - 1. Eğre 
9. Yüğrük (Seri yürüyen, Cibayet - 1. Dirmek 2. 
çevik, fazla iş yapan, çabuk Toplamak 
hızlı man) Cibillet - 1. Kılık 2. 0-

Cevza (burcu) l.Arkudak run 3. Turutkı 4. Yarablış 
2. Ekendiz, kindiz 3. Koz Cibilli - Yaratılıştan 

Ceza - 1. Berge, Perge Cidal - 1. Alala 2.Çuğu 
2. Capta 3. Gın, Ginlık 4. 3. Dağar 4. İzgış 5. Kakış
Kıni Kınlık 5. Kıyal 6. Kı- mak 6. Kavga 7. Telaş 8. 
vannık 7. Kıyın 8. Kızgut Tartış 9. Tasırti 10. Ucaş 
9. Ôdek (Tazmin man) 10. - Etmek - 1. Boğuş
Tivüv 11. Yanıt, Yanut(Kar- mak 2. Döğüşmek 3. lzgış
şılık ve cevap man. Yanmak mak 4. Osteleşmek 5. Y o
geri dönmek) 12. Yardı 13. nuuşmak 
Yasak Cidar - 1. Çeper 2.Ta-

- Cezalandırmak - 1. vur 3. Tom 
BelJemek, Belletmek 2. Kı- C"dd~ 1 B (H 

ı ı - ayam a-
namak 3. Kıyaldamak 4. . · 'Ö 
K k 5 Öt k 6 

kıkat, gerçek man) 2. ze-
ıynama . eme . 

Y azkırmak kes 3. Saldamlı ( Müspet 
- yı nakdi - 1. Sayı man) 

2. Yala 3. Yaluğ - davranmak - Mat-
Cezp - (etmek) 1. Çek- tamak 

mek 2. İlmek 3. Sınkmak Cidden - 1. Bayık 2. 
4. Südretmek 5. Süğmek 6. Eveden 3. Gerçekten 4.Kirt-
Sümek 7. Tartmak ten 5. Yavlak 

şe şahadetnamesini veren tica
ret ve sanayi odasına posta 
ile iade eder. 

(X) Madde - 6 : Berveçhi 
bala vuku bulan müracaatlar 
üzerine dördüncü maddede 
zikredilen Hey'etler tarafından 
Hey' et azasından bir zatın 
mecburi refakatiyle mütehassıs 
eksper beraberinde malın bu
lunduğu mahalde muayenesi 
ve temhiri icra olunarak bu 
hususta tanzim olunan rapor 
Hey' ete verilir. Ve malın ger
çekten satılmış olduğu cins ve 
miktannı ve mahalli piyasaya 
göre fob kıymetlerini mübey
yin şahadetnamesi tanzim ve 
Hey' etin tasdikine arzolunarak 
bir nüshası Hey' et riyasetine 
tevdi olunur. Bu muameleyi 
müteakip hey' et repor hakkın
da ittihazı karar eder. Karar
dan sonra diğer iki nüshası 
malın ihraç edileceği ğümrük 

idaresine tezkere ile gönde
rilir. 

i - Yukanda yazılı esaslar 
dahilinde ihraç olunan mala 
mukabil yapılacak ithalat için 
tacir,~aşağıdaki vesikaları, ihraç 
edilmiş mal hakkında tetkika • 
tını yapmış olan takas tetkik 
heyetine tevdi eder. 

1 - İhraç mallanmız için 
Ticaret ve Sauayi odalannca 
verilen ve malın Yunanistana 
bilfiil ithal edildiğini göstermek 
üzere Yunan gümrük maka
matının tasdikini taşıyan Türk 
Menşe şehadetnamesinin" B ,, 
nüshası: 

2 - İthal olunacak malın 
Yunanistan mevrit ve menşeli 
olduğunu ve Cif kıymetini gös
teren ve Yunanistandaki tak
diri kıymet komisyonu ile 
Türkiye konsolosluklarının tas
dikini taşıyan Yunan menşe 
şabadetnamesi 

1 - Takas Tetkik heyeti 
menşe phadetnzmeıinde gös
terilen Cif kıymetinin doğrul
duğunu emsali ianeıile tahkik 
ve tetkik eder. 

K, - Hey' et ithali istenilen 
malın menşe şahadetnamesin

deki CİF kıymeti ile takdir 
ettiği kıymet arasında yüzde 
beşten az bir fark görürse it
hale müsaade eder, 

Bu kıymet farkı yüzde beş· 
ten fazla olduğu takdirde an
laşmanın onuncu maddesi hü
kümlerine tevfikan muamele 
yapar. 

L. - Hey' et bu husustaki 
tetkikabnı intaç ederek malın 
ithaline müsaade ettiği takdir
de ithalatın : 

1 - Nev'ini 
2 - miktarını 
3 - CİF kıvmetini 
4 - Hey'etçe verilen kara

nn tarih ve numarasını 
Nezdinde evvelce tacir na

mına açılmış olan hesabın zim
metine geçirir. İthal malının 
menşe şahadetnamesini tas 
dik eder ve bu şahadet
name ile birlikte verdiği kara
rııı:tasdikJi bir suretini ve Türk 
menşe şahadetnamesinin "B,, 
nüshasını ve bu ithalat kon
tenjanına tabi kısımdan ise. 
kontenjan için evvelce Güm
rük ve inhisarlar vekileti tet
kik müdürlüğünden alınmış 
olan telyuısının bir suretini de 
tasdik ederek malın ithal edi-

leceği Gümrüğe verilmek üzere 
alakadar tacire verir. 

M. - Tacir bnnu mbteakip 
ithal muamelesinin yapılabilmesi 
için Gümrüğe vereceği ithal 
beyannamesine evvelce ihracat 
esnasında takas tetkik heye
tinden alınmış olan takas be
yannamesinin suretini ve yine 
ayni heyet tarafından verilmiş 
olan "L,, fıkrasında yazıh ev
rakı iliştirir. 

N - Gümrük idaresi kon
tenjanlı mallar için tetkik mü
dürlüğünün kontenjan veren 
telyazısmın tasdikli suretine 
dayanarak malın ithaline mü
saade ettikten sonra Türk 
menşe şahadctnamesinin "B,, 
nüshasını dosyasında saklanıl
mak üzere takas tetkik heye 
tine iadesi için ithal muame
lesi hakkında şerh vererek 
ithalatçıya verir. 

iV - Türkiye ihracatının 

dördüncü gurubunu teşkil eden 
Türkiye menşeli kömür, tuzlu 
ve konserve balıkların ancak 
bilfiil Yunanistana ihracım mü
teakip bu eşyanın cif kıyme
tinin yüzde ellisi nisbetinde ve 
itilafnamenin beşinci madde
sinde yazılı eşyanın ithaline bu 
talimatnamenin 111 üncü mad-
desinde izah olunan esaslar 

(dairesinde takas tetkik heyet
lerince müsaade edilecektir. 
Ancak bu ihracat için takas 
tetkik heyetine verilecek dört 
nüsha beyanname bu talimat
nameye bağlı 2 numaralı ör
neğe uygun olacaktır.Malın ihraÇ 
edildiği yerde takas tetkik he
yeti yoksa ticaret odasına beş 
nüsha beyanname verilecektir. 
Bu maddede yazılı ihracat için 
tacirden alınan üçüncü madde
dekine nazaran bir fazla be
yanname takas heyete tarafın
dan muamelesi bitirildikten sonr• 
ihracat bedelinin yüzde ellisi, 
üç taraflı kliring hesabından 
ödeyecek olan Türkiye Cuııı
huriyet Merkez bankasına gön" 
derilecektir. Gumhnriyet Mer
kez bankası, Yünanistandakİ 
ithalatçı tarafından Yunani5" 
tan bankasına yabrılacak olan 
ihracat bedelinin yüzde 50 sini 
bu beyanname ile krrşılaştıra
rak, talimainameuin ikinci mad
desi esaslan dahilinde ihracat" 
çıya üç taraflı kliring hesabın" 
dan Türk parasile ödenecek" 
tir. 

V - Türkiye ihracatının 

beşinci gurupunu teşkil eden 
sair bilcümle Türk marusulleri" 
nin bedelleri ise aşağıda gÖ5" 

(X) "Madde 4 - Mülga ih
racat tetkik heyetlerinin yerine 
İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, 
Samsun, Trabzon, Fethiye, Mi
las, Silifke, Çanakkale, Ban
dırma, İzmit, Kars, Edime, Ed
remit, lgdır, Ardıhan, Artvin, 
Enes şehirlerinde mahallin eP 

yüksek maliye memurundan '/e 
merkezden gönderilecek ve)'~ 
gösterilec-!k bir aza ile maball~ 
ticaret odasından müntehap ik1 

murahhastan mürekkep beşer 
kişilik birer heyet ikame olun: 

"ki muştur. Bu heyetler yukarı 
maddelerde yazılı ihraç ve it" 
hal işlerine ait muameleleri .,e 
mülga tetkik heyetlerince der: 
desti intaç olan b )cümle işJerı 
intaç ederler. 



• Kl•••••v•ill •••• 
iktisadi Haberler 

Dün Borsada Yapılan Satışlar 
UzUm 8 Men:ul Z Nu 13 75 13 75 

Çu. Ahcı Fiyat 5 Kaptan Hulü 8 8 
692 H Z Ahmet 10 25 13 25 5 F Z Mehmet 10 10 
381 Alyoti bi. 12 14 3 G Abdullah 9 50 11 
205 İnhhisarida. 8 10 2 H Ali Z Nu 13 50 13 50 
124 Y 1 Talit 11 SO 14 75 2059 Yekun 
116 S Süleyman 11 25 15 25 incir 
110 Vitel 10 15 50 Çu. Alıcı Fiyat 
80 T Debbas 12 50 17 37 N Ali Hay 7 7 
71 M j Taranto 10 10 21 T Debbas 14 50 13 50 
38 K A Kazım 12 25 12 50 58 Y ekün 
29 H Alyoti 13 13 Zahire Borsası 
23 Koo ittihat 13 50 14 62 Çu. Cinci Fiyat 
23 lbrabim Ra. 11 50 11 75 223 Buğday 3 90 4 20 
21 Portakal O 13 50 13 50 591 Arpa 3 25 3 50 
18 Cevahirci Z 11 62 11 62 76 Mısır 3 37 3 37 
16 İstiklal şir. 12 25 13 75 Burçak 4 87 4 87 
12 Ş Riza Halef 11 50 12 50 32 Kumdarı S 50 S 50 
12 Buzcu İbra. 14 25 14 25 727 KePalamut 260 527 50 
11 J Kohen 12 62 12 62 590 Bal Pamuk 49 50 

9 F Sabit 9 10 50 6 Harar " 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
terilen esaslar dahilinde ödene
cektir: 

A - Bu türlü Türk ihraca
tı bedelinin yüzde 35 i anlaş
manın yedinci maddesinde tas
rih edildiği veçhile Yunanis
tandan serbestçe çıkanlabile-

. cek dövizle ödenecektir. 
B - İhracat bedelinin yüz

de 40 ı anlaşmanın yedinci ve 
dokuzuncu maddeleri hüküm
lerine tevfikan Yunanistan ban
kası tarafından verilecek ta
kas bonoları ile ödenecektir. 

C - İhracat bedelinin geri 
kalan yüzd~ 25 i de talimat
namenin ikınci maddesindeki 
esaslar dahilinde Cumhuriyet 
Merkez Bankası tarafından ih
racatçıya üç taraflı kliring he
sabından Türk parasile döne
cektir. 

VI - Türkiyeden Y unanis
tana ihraç edilecek mallara 
ait menşe şahadetname.si ilişik 
ili numarah örneğe uygun bir 
,ekilae tanzim -oluiıacak ve 
dördüncü gruba dahil qya 
için (A, B, C) olarak 3 nüsha, 
diğer gruplara dahil eşya için 
(A, B) olarak iki nüsha veri
lecektir. Bu talimatnamenin iki, 

üç, dört ve be~inci maddele
rinde sözü geçen eıyaya ait 
menşe fehadetnamelerinde ya
zılı kıymetlerin takas tetkik 
heyetlerince tasdiki lizımdır. 

Birinci maddede vazıh canh 
,hayvan ve taze balıklar, Taku 
tetkik heyeti bulunan mahaller
den ihraç edildiği takdirde 
hunlara ait menşe şehadetna
meleri de bu Heyetlerce tas
dik olunacakbr. 

Takas tetkik heyeti bulun
mıyan mahallerden ihraç olu-
11acak canlı hayvan ve taze 
halıklann menşe phadetname· 
leri Takas tetkik heyeti yerine 
alakadar odaların idare heyet
leri tarafından tasdik olunur. 
Bu talimatnamenin ikinci mad

desinde yazılı Tnrk mallanna 
ait menşe şahadetnamesinin 
"B,, nüshası, Yunan gümrük 
nıakamatma tasdik ettirildikten 
sonra Yunanistandaki ithalatçı 
tarafından mal bedeli ile be
raber Cumhuriyet merkez Ban
kasına gönderilmek ünere Yu
nanistan bankasına tevdi edi
lecektir. 

Bu talimatnamenin üçüncü 
nıaddesinde yazılı Türk malla
rına ait menşe şahadetnamesi-

ı in' r,. rr~h;sı )tn-n~~ftn 

Gümrük makamabna tasdik 
cttirildikren sonra mukabll it
halatında Türk takas tetkik 
heyetine verilecektir. 

Talimatnamenin dördüncü 
IUaddesinde yazılı Türk malia
rına ait menşe şahadetnamesi
nin "B,, ve "C,. nüshaları Yu
nanistan Gümrük makamatına 

tasdik ettirildikten sonra "B" 
nüshası ihraç kıymetinin yüzde 
ellisi niapetinde yapılacak itha
latın icrasında Türk Takas 
l' etkik hevetine verilecek ve 

"C,, nüshası da Yunanistandaki 
ithalatçı tarafından mal bedeli
nin yüzde ellisi ile birlikte 
Cümburiyet Merkez Bankasına 
gönderilmek üzere Yunanistan 
Bankasına tevdi edilecektir. 

Talimatnamenin beşinci mad
desinde yazılı Türk mallarına 
ait menşe şahadetnamesinin 
"B., nüshası Ynnanistandaki 
ithalitçi tarafından mal bede
linin yüzde yirmi beşi ile bir
likte Cümhuriyet Merkez Ban
kasına gönderilmek üzere Yu
nanistan Bankasına tevdi edi
lecektir. 

VII - İtilafnamenin 11 inci 
maddesinde de tasrih edildiği 
veçhile yukarıda yazılı huausat 
yalnız iki taraf gümrüklerinden 
filen ithal edilmiş eşyaya şa
mil olduğu cihetle transit tica
retine ait dövizlerin serbestçe 
tediyesi meşrttur. 

ihtar: 
Talimatnamenin üçüncü mad

desinin " E ., fıkrasına iliYe. 
Türkiycye muayyen miktarda 

girmesi kabul edilmiş olan bir 
maddenin ithali istenildiği tak
dirde, tacir namına ayrılan kon-
tenjanın kullanılabilmesi için 
beyannamede ihraç edileceği 
bildirilen Türk emteasınııi, it
hal kontenjanının tahsisini teb
Ji~ tari~i.nden itibaren, en geç 
bır ay ıçınde Yunanistana gön-
derilmit ve gümrük ihraç be
yannamesi tasdikli sureti ile 
konşimentosunun Takas tetkik 
heyetine getirilmiş olması li
zımdır. 

Bu müddet zarfında bu mu
ameleyi yapmıyanlann, namla-
nna aynlmıf olan ithal kon
tenjanlanna ait haklan sukut 
eder. Takas tetkik heyetleri 
bu suretle kullanılmıyacak olan 
tahsiaab gümrük ve inhisar 
vekaleti tetkik müdürlüğüne 
telgrafia bildirilir. 

T !l~ir i~raç ededeği mal kıy
metinın yuzde onbeşi nisbe-
tinde milli bir bankadan alın
mış bir teminat mektubunu 
takas tetkik heyetine verdiği 
takdirde yukarıda yazılı müd
det üç aya kadar çıkartılır. 
Bu teminat mektubunda, ih
racabn üç ay zarfında yapıla
rak Yunan gümrük makama
iınca B menşe şahadetname
si takas tetkik heyetine veril
mediği takdirde hiçbir hüküm 
ve ihtara hacet kalmaksııın 
İktisat vekaletinin talebi • üze
rine teminat mektubu tutarının 
tazminat olarak hazineye tedi
ye edeceği taahhüt edile
cektir. 

Üç ay içinde ihracat yapa
rak yukarıda yazılı menşe 

şahadetnamesini takas tetkik 
heyetine getiren tacire temi
nat müktubu geri verilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Saylav Seçimi 
BOLU, 3 (A.A) - Meb'us 

seçimine temel olan nüfuı def
terleri geceli gilndüzlü çalış

makla kazalarda ve merkezler
de bitmistir. 

.Y .... Aaır 

K~ 
Hikdye 1FATMA1 Yazan: 

Tokdll 

Kaynakların ulusu doygun 
pınarı. tam iki dönümlük bir 
toprağın her yanından fıkırda
yan lekesiz, saf su. 

Bir enginden bir engine uza
nıp kaybolan mor lekeli dağın 
eteklerini ilahi bir aşkla öpüp 
coşkun coşkun akıp giden pı
rıltılı pinnr sanki bu dağın 
içinden kaynayıp, eteğinden 
sızan temiz bir sevdayı taşlara 
topraklara. çimenlere, ağaçlara 
şınl şırıl besteliyerek gene 
uzak ve mavi sisli enginlere 
sürükleyip götürüyor; hazan 
şen ve şat hazan bir feryat 
gibi coşkun .. 

Çevrilmiş, havuzlu suyunun 
her yanında onun maviliğini 
koyu gölgelerle süsleyen sü
ğütler, cevizler pınarın bitmez, 
tükenmez bestelerine baş sal
lıyarak baygın, bihuş hışırdı
yorlar ... 

• . • işte bir kız, kırmızı do
nunun bol paçaları pınarın de
rin sulannda ıslanmış, kucağın
da dört kollu bir tahta ibrik, 
elinde bir desti... Pınann etra
fını uzun ve geniş bir mesire 
haline getirmiş koyu gölgeli 
süğüt ve ceviz ağaçlannın ye
şil çemenlere serptiği serinlik 
ip ıssız.. Kimse yok.. Fırsat 
işte ! İbriğini, destisini mermer 
bir taşa koyup ayaklanın suya 
sokarak hırçın hırçın cırpındı
ran Fabna en sevdalı bir köy 
türküsünün başlangıcını sesinde 
arıyor,tecrübe ediyor,bulamıyor, 
Yine başlamak istiyor, çırpını

yor, düşünüyor: 
- Amaan işte canım. Dur 

bakayım Memiı nuıl başlı-
yordu .. 

Yine bulamıyor ve artık baş
ka türkülerin kıvrak nağme

lerini dinlete dinlete lıkır lıkır 
ibriğini destisini, dolduruor. 
Çırpa çırpa ellerini, yüzilnü 
yıkıyor. Terlemiş göğsünü açıp 
oraya bir avnç su serpiyor. 

- Ohhhhh. 
Suyun aktığı genit yoldan 

köye doğru ağır ağır giderken 
tabanlarını hırpalayan temiz 
çakıl taşlanndan küçük karde
şine yuvarlak Halep taşlan 

seçiyor, ve tekrar köyün en 
sevdalı türküsünün başını, tu
tannı arıyor, mınldanıyor. 

Durdu ve dimdik kaldı, aonra 
ağır ağır eğilip sessizce destiyi 
ibriği suyun içine bıraktı. 

T oyğun pınarın geniş mesi
resinin içinde çınlıyan tok ve 
davudi bir erlrek sesi aradığı 
türküyü en canlı bir nağme 
ile haykırmakta... Sesi dalga 
dalğa dağlara, perde perde 
ağaçların arasına, sulara sev
dalar hinçkırıyor: 

Ah benim bahtiyanm 
Gönülde tahtı yarim 
Yüzünde göz izi var 
Sana kim baktı yarim 

* • • 
Ah benim hacı yarim 
Gönlümün tacı yarim 
İUer bana acımaz 
Sen bari acı yarim 
Oh! Bu Memifin sesi, hem 

uzaklarda değil.. Nah. Dan 
tarlasının içinde.. Kumdarı hı

şırtıları bile geliyor. Zahir ütü-
lecek darı kumdarı koparıyor, 
evlerinde misafir mi var yaksa? 

Ah onunla evlerinin nemli 
toprak kokulu damında; uluda
ğın üstünden ay gülerek köyü 
aydınlatırken; ne kadar seviş
mişlerdi, sevdalarının kızgın 

hırslarını yalnız ellerini birbir
rine vererek elele yapışmakla 
almışlardı. O onu alacaktı,F at
·ma da ona varacaktı. Toprak 
evlerinin çapa ile delinmiş 
dıvarına bir cam takarak, dı
varlarına badana yapıp tavanı
na asmaklar asıp kavun koku
lu odalarda .-elin, pvey, 

karı koca olmağı ne kadar 
arzu ediyorlardı. Hem onlar 
karı koca olsalar, kimse onlar 
gibi sonuna kadar sevişemez
lerdi. 

Fatma ayaklarım okşıyan 
suyun içinde bu düsüncelere 
dalmış, vakitleri unutmuştu. 
Kulağının dibinde bir ses be
lirdi: 

- Kız.. Fatma, testini ben 
götüreyim. 

- Ay aman ödüm koptu 
senmisin Memiş?. 

- Ne düşünüyordun? 
- Hiç. 
- Dayı düğüne razı olu-

yomıu? 

- Ne bileyim.. Sen duyma
dın mı? 

- Benim duyduğum kötü 
a kız! 

- Neden? 
- Duman dayın babanı kan-

dırmış seoj bana vermiyecek
lermiş, hem seviştiğimizi duy
muşlar, kızımızı sokağa çıkar
mıyacağız. O da eve gelmesin 
dell\işler ~enden ötürü .. 

Fatrnanın yüreği burkuldu; 
- Memiş bunun sonu iyi 

olmıyacak, ne yapsak acep? 
- ~asanz kız! 
- Nereye? 
- Sen benim yanımda ol-

duktan sonra dağlan ben ken
dime danı yapanm. 

- Olmaz!. 
- Neden olmasın, bir kaç 

gün kaybolsak, dayın da, ba
ban da biz vaz geçtik derler, 
düğünümüze razı olurlar. 

- Dayım inattır. 
- inadına benden beş be-

ter inat... Fatma, eğer senin 
gönlün bende ise evelce bir teklif 
oldu ne ili, olmadı mı koluma 
girip beDİ.flle beraber cehenne
me gitsem gelmelisin! 

- Hükumete haber verirler, 
tuttururlar. 

- Sen ona kanşma, hüku
met senin benim gibi gönülden 
sevişip evlenmek istiyenlere bir 
şeycik demez. 

-Olur mu?. 
- Olur da öte bile geçer. 

Ben yann son haberi gönde
receğim. Razı oldular ne ala 
olmadılar ... 

.L Betr de bohçamı hazırla
nın. 

Pınarın şırıltısına, birbirine 
ısınmıı sevgililerin dudak şa
pırtısı kanştı. Görüşe görüşe 
köyün yakınına kadar yürlldü
ler. MemiŞin elinde bir desti .. 
Fatmanın omuzunda ibrik ... 

Bir tütihl tarlasının yanından 
yollanm ayırdılar. 

Ve o gün geçti .. 
- Sonu vaı -

TOK DiL 
'.' 

Muğlada 
Kıfllk Ekim Bafladı 
Muğla, Ş ( A. A ) - Bu yıl 

zeytin ürümü geçen yıllara gö-
re azdır. Fakat vilayetin iste
diğini koruyacağı gibi dışarıya 
da yollanabilecektir. Bir çok 
yerlerde zeytinler olmuş bugün 
yarın siJkilmeğe baılanacaktır. 

Muğla, 3 ( A.A ) - Okuyup 
yazma bilmiyenler için ayın 15 
inde millet mektepleri açıla
caktır. Bu mektepler için ya-
pılmakta olan hazırlıklar bit
miştir. 

Muğla, 3 ( A.A ) - l<ıflık 
ekim başlamışbr. Yahboylann
daki kazalardan Marmaris, Bod
rum, Köyceğiz, Fethiye ve 
Muğla kazalarında şu bir kaç 
hafta içinde binlerce hektar 
yer ekilmiştir. Ekim yapılmak
tadır. 

Evrensel Musiki 
BOLU, 3 (A.A) - Geceleri 

Halkevinde evrensel musiki 
tatbikab ve soy adlan üzerin
de verimli Rlrtitmeler yapahyor. 

• 
Tuna Yalısında 
Çıganların Hayatı 

- BapfJfa/ı 6 mcı Solutrdedır -

Bir Aktam 
Bir akşam gene kabarelerin 

birinde eyleniyorduk. Erkek
ler çok içmişlerdi. Ken
dilerinden geçmiş bulunuyor
lardı. Kadınlar da şarkı söyli
yor, bardalcları boşaltıyorlardı. 
Bir dakika oldu ki: kimsenin 
kimseyi gönneğe hali yoktu. 
Raykonun işareti üzerine dışan 
çıktık. bir çılgın gibi onun ne
fis vücuduna sarıldım. Yanak
Jarım öptüm. Ansızın dudakla
rıma vahşi bir buse kondurdu. 
Dakikalarca süren bu öpü
den sonra çekildi. Y anaklann
dan iri yaşlar süzülüyordu: 

- Sevgilim, niçin bir yaban
cısın. . • Niçin bizim ırkımızdan 
değilsin. Ben seninle evlenmem, 
dedi. 

Onu göğsüme bastım : 
- Niçin Rayko? İstersen pek 

ali evleniriz. Seni ne kadar 
sevdiğimi duymuyor musun? 
Birlikte Fransaya gideriz. Ya
hut ta sizinkileri takip ederiz .• 

Aşkın korkunç tahakkümü 
altına öyle girmiştim ki, sözle
rimde riya, yalan yoktu. Yer 
~ünde altın bileziklerinden, 
büyüleyici gözlerinden, başka 
bir varlığı olmıyan bu okuma
mış vahşi kız için, ailemi, mev
kiimi, yurdumu bırakacakbm. 
Birkaç gün sonra çingeneler 
Büdapeşteye hareket ettiler. 
Ben de onları takip ettim. 

Budape,tede 
Asıl garibi arkalarını bırak

ınayışımı hoş görüyorlardı. Ray-
koya karşı sevgimin farkında 
idiler. Parise telgrafla müraca
at ederek bütün nakbmı Bü
dapeşteye getirttim.Peştenin aşa 
ğı muhallabndaki kabarelerde 
aynı içki, şarkı, dans havası 
içinde yaşayordum. Bazen Ray-
ko ile gecelemek imkanını da 
buluyordum. Bu serseriler ara
sında yaşıyarak garip birçok 
adetlerini öğrenmiştim. Rayko
nun benimle kaldığı gecelerde 
büyük tehlikeye maruz oldu
ğumu biliyordum. Çingenelerde 
ırka ihanet suçlann en ağı
ndır. Bu sayededir ırklarını saf 
olarak korumuşlardır. Medeni
yetin temelini kuran şeylerden 
nefret ederler. iş, bizim anla
dığımız manada temizlik, mun
tazam, sakin hayat zevki onla: 
n sıkan şeylerdir. Buna muka
bil a,klanndaki ihtiras, adetle
rine sıkı sıkıya bağlı olmaları 
karakterlerini yapmışbr. Tertip 
ettiğim eyleneelerde hayal için
de yüzüyordum. Bu hayatın hiç 
sonu gelmiyecek sanıyordum. 

* ... . 
Bir gece, nehir kıyısında 

Gaip Aranıyor 
Oğlum Denizlili Ali beyi har

bı umumidenberi kaybettim. 
Cıhan harbı esnasında istan
bulda Sarıyerde yüzbaşı Salih 
beyin yanında iken Almanyaya 
tahsile gitmiş bilahare avdet 
ederek mütekait bir paşanın 
kızını almıştır. Elyevm İzmirde 
ticaretle meşgul olduğu haber 
alınmıştır. Vaid esinin ismi F at
ma, büyük annesi Gülsüm, da
yılan Y anyalı yüzbaşı Salih ve 
diğeri Sıtkı, diğer dayısı da 
Lütfi onbaşıdır .. İzmirin hangi 
semtinde ve neresinde tica
retle meşgul olduğunu, hayatı 
mematı neden ibaret bulundu
ğunu bilenlerin insaniyet na
mına adresime bildirmelerini 
bir ana kalbile çok :rica edi
yorum efendim. 

Balıkesir Burhaniye kazası 

iskelesinde mukim Yan yalı Hü
seyin Hüsnü efendi zevcesi 
Hacı Bayram kerimesi. 

FATMA 

sessizlik vardı. Uykuya dalan 
çıganlann kampında akşam 
ate~i sönmüşt ~. Kıyıda birbi
rimize sarılmış, binbir rüyaya 
dalmıştık. Rayko başını göğ
süme dayamışb. Ben onun ör
gülü siyah saçlannı okşuyor

dum. Ansızın gecenin sessizli
ğini yaran tiz bir ses duydum. 
Rayko derhal başım kaldırdı. 
Tırnaklarını avucum içine ko
yarak: 

- Beni çağırıyorlar, dedi. 
Mahvoldum. Eyvah, mahvoldum. 

Genç kızın vücudu titriyor
du. Elleri, heryam buz kesil· 
mişti. 

Öteden diğer sesler duyuldu: 
- Orada kal.. Çergeye dön

me. Seni öldürecekler .. 
Rayko buz gibi dudaklarını 

ellerime koydu. Bir dakika 
için orada tuttu. İçinin bütün 
sevgisini dökmek istiyor gibi 
idi. Sonra yanımdan uzaklaşb. 
Göıden kayboldu. 

Hareketsizdim. Şaşkındım. 
Sesler kesilmemişti. Bana doğ
ru koşanlar vardı. Karanlıkta 
Markoyu tamdım. Marko, Ray
konun erkek kardeşi idi. 

- Durma, kaç .. Herşeyi bi
liyorum, diye bağırıyordu. Gü
nahınızı Rayko ödeyecek. Bari 
sen kaç.. Durma.. 

Kımıldamıya muktedir değil
dim. Hiçbir şey düşünemiyor
dum. Marko: 

- Kaç.. Canını kurtar .. Di
ye bağırmakta ısrar ediyordu. 

MUthlf Kararsızhk 
Bir defa daha Markoya bak

tığımı hatırlıyorum. O üzerime 
hücum etmiş, yumruklan, tek
meleri ile vücudumu hareket-
siz bırakmışb. Öylece orada 
kendimden geçmiş, baygın kal
mışbm. Marko üstüme ot de
metleri yığarak ele geçınekli
ğime mani olmuştu. Şafakla 
beraber kendime geldim. Kam
pın bulunduğu yere koştum. 
Orada biç bir şey kalmamıştı. 
Serseriler çoktan kaybolmuş
lardı. 

Günlerce onları aradım. Hiç 
bir iz ele geçiremedim. Fran
saya dönmek için Kont Kü-
odan yardım istemeden eve) 

çok günler düşündüm. Bu ser
güzeştten içli bir sevgi muha
faza ettim. Bu aşkın hatırası 
olarak elimde ne bir mektup, 
ne de bir fotoğraf vardır. Al
tın halkalı esmer Raykodan 
bende birşey kalmadı. Bununla 
beraber tanıdığım bütün ka
dınlar içinde gerçekten sevdi
ğim biricik kadın bu aziz ve 
ele geçmez Raykodur .. 

~e•:n. G-erard. 
~ıe"n• y 

Bir lhtllllci 
Qviedo, 3 (A.A) - Asturi

deki son kalkınışın başı olan 
Pena bu sabah yakalanmışbr. 

lzmlr Belediyesinden: 
1 - Belediyeye ait mezarlık 

başı polis karakolıı karşısında 

2 N. lı tütüncü barakasının se
nelik kirası açık müzayede ile 
15112/934 te saat 16 dadır. 

2 - Yemiş çarşısında bele
diye ye ait çesmc yerine yapı-
lan 14 - N. lı küçük dükkanın 
senelik kirası açık müzayede 
ile 151121934 te saat 16 dadır. 

3 - Memleket hastanesi kar
şısında belediyeye ait 8. N. lı 
dükkan yanmdaki deponun se-
nelik kirası açık müzayedeye 
ile 15/12/934 te saat 16 dadır . 
İzahat için başkatipliğe, mü
zayedeye iştirak için de söy
lenen gün ve saatte depozito 
makbuzlarile b~Jediye encüme
nıne müracaat. 

25-5 5099 (990) 
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Sahfle 10 

Cöz 

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

Telefon No. 3434 
----5-26) 1019)1 __ _ 

Göz Tabibi 

Lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastahkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

Elbise Temizleme 
Ve Boyahanesi s 

Yeni A•ır 

RDA 
Bayram Münasehetile Fiyatlarda Fevkalade Tenzilat 

Avrupada, Gılet, Keler, Puyan boyahanelerinde uzun müddet staj gören Parisin 
elbise temizleme ve boyama odası tasdiknamesini haiz ve beynelmilel 

temiz!eme va boyahaneler federasyonu azasından 

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

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

ipekli, yünlü, kumaşlar tanınmıyacak bir şekilde boyanma ve temizlenmededir 

Bayram münasebeti1~ Yapılan 1\ılühim Tenzilattan 
istifade Ediniz Ve Koşunuz 

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

~--------------- -------........ """"~_, 
Birinci Sınıf ~lutahassıs 

Op~ratör - Doktor 

Tahsin D fiseyin 
Hastalarını her gün sabahtan akşama kadar kendi has

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

San in 
Yen neslin

ve bütün kibar 
halkın diş ma
cunudur. 

SANıN'i 
Bir defa tec

rübe etmek ona 
ömrü oldukça 
alışmak demek
tir. 

SANIN 
Diş 1 erini zi 

beyazlatır, par
latır, diş etleri
m kuvvetlen
dirir. Ağzınzıa 
ferahlık verir, 
.!işlerinizin çü
rümesine man 
olur, gayet sıh
hidir. 

Sanin 
Diş macunu 

DOKTO 

Hatip Oü. [sat 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 
Hastalarını her gün öğle-

den sonra Beyler - Hacı 
İmamlar sokağında 

No. 12 - Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder. 

Telefon No. 3331 
s. 7 

Satılık Depo 
İkinci kordonda Eski gümrük 

sokağında (6) numaralı depo 
satılıkbr. 

İki kattan ibaret olup birinci • 
katı gayet geniş ve ikinci katı 

1

/ 
ise depo olarak kullanıLnağa 
elverişli büyük bir salon ve iki 1 
büroyu muhtevidir. Taliplerin 1 

ikinci kordonda Kardiçalı Hü
seyin bey hanında Umum ga
zeteler bayii Hamdi Bekirbeye 
müracaatları. 13-15 

·ı ahsin Bey Hastanesi 
24-26 764 

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 Satir ı 
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 

Q63) 

• ' 

Bütün Türkiye için umumi satış yeri lstanbulda Bahçeka
pısında ZAMAN ecza dep~su olup şehrimizdeki 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina bahkyağıdır 

iki Defa SUzUlmUştUr 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Ha.mai :N'ilzhet 

Sıhhat Eczanesı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bristol Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütiin lzınirliler Burada Buluşurlar 

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

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

Dikkat: Bü~ Egelilere Brı· rtol s.irke-
Beyoglunun •?!' cıde 

Osmani otelini tavsiye 
ederiz 

s ~anunuevveı 193• 

Bakınız bütün dünyanın ahalisi 
Poker almak için nasıl koşuvorlar 

• 2-2 

Dahiliye 

DOKTOR 

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

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 
Telefon: 3806 

Metin Terzihanesi 
Kabasoğan Sokağı No. 16 

Sağlam zarif ve nispet kabul etmiyecek derecede uzuz elbise 
diktirmek istiyenlere Metin Terzlhaneslnl tavsiye ederiz. 
Bir kerre ziyaret ediniz. Göreceğiniz ucuzluk ve zerafet karşı· 
sında hayrete düşeceksiniz. 5- 1 

s ., GEl.1DI 
" Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Bü.Yi~K FIRSAT 
Topan Halis Zon'?uldak 

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

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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

ı Umum Hastalarıo ı~azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doyuın 

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

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
iLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'I AZA AMİL 

MÜTEHASSIS! 

Fa. ri Riza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : Izmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
17- 20 (355 S.7 

MEJALLUM 
I C ıb 
,anı balarını tıır 

edenler hiç bir ıJ' 
rııKn nldanwaııııl' 
tardır. 

Çünki: 
Eıııeal ine oaı'' ,, 

ı ıın aartiyatı 
M' ı~ıj!ı hol yeg 

laınlıa<lır. 

H~r bayid•1' 

arayıırız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

ıJlı' 
~ıektrık ınıılz• 

tıearetban9• 1 

TELEşFÔN lc33ıJ 
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Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş 11apan matbaasıdır 
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N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
MACEDONIA vapuru halen 

iimanımızda olup 5 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen'e 

yük alacaktır. 

FRİESLAND motörü 15 birinci 
kanunda bekleniyor 18 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam Hamburg ye Bremen için 
yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
AUGUST LEONHARDT 

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

ARMEMENT DEPPE 

Fratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru elyevm li
manımızda olup yirmi aitı teş

rinisanide Amsterdam ve Ham
burga hareket edebektir 

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

STELLA vapur 10 kanu
nuevvelden 13 kanunuevvele 
kadar Anvers Rotterdam Ams
terdam ve Hamburg ıçın 
yük alacaktır. 

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

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

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

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 

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

EXIRIA vapuru 13 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
Norfolk ve Filadelfiya liman
manları için yükliyecektir. 
EXİLONA vapuru 26 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

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

Liverpul, Montreal, St. Jhon 
ve Halifaks tarikile Kanadanın 
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 No. 
2007 - 2008 

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, Barsebn, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

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

nasül hastalıkları 
mütehassısı 

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

Makine Ve lnfaatı Bahrıye ~rnııdıussısı 

ETUP UEJI .L~ 
ı\lakine lnıalathanes 

Halımaj!a C\ırşıaı .S uınara ;, ı 

Hamur 
Makineleri 
rıı iieoıeseınin 

111anıu 1 fıtı 

o aı ak 

Kıl f ll i,I ., l ile 

1 /,lllırıl~ 
faRlıy.ıtcılıı 

A l :il.aJarlı. 

ın tın ınakınf> 

t"l Ilı laalıy t 
t:ıızlıuı h•kkıı o ıh 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} ughane \le l.Jn De(]ırmenıerı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaznzyen 

il ı r boyıla ve her kuvvet 

P hn c : ııs mahrukat üzeriııı· 

Bilumum D;·niz Jşleıi 
Dorbıııler, ııı umlınlar 

l!'SIA:ttı mıl.ıaıııkıyıı flSarı"iir Vf 
• :nçln vı, s:ıır ı~ln Jıırııbtı 
çı• knlıul • d ı! ıı 

tE!C'.!~ 

Izmir Emrazı Sariye Haste\ne
si ..... aştababetinden; 

Hastaneye bir yemek sobası pazarlıkla satın alınacaktır. Ta
liplerin şeraiti anlamak üzere hergün ve kat'i alınacak günü 
olan 3 Birinci Kanun 934 Perşembe günü saat 15 te İzmir sahil 
sıbhıye merkezinde toplanan komisyona müracaatlan. 

21-28-5-12 5006 1966) 

ı 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRİNCİ 

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

VAPURLAR 
GOURKO vapuru 5 birinci 

kannnda Hull Londra ve An
versten 

EGYPTIAN vapuru on bi
rinci kanunda Liverpool ve 
Swanseadan 
DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
T AHMIL iÇiN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birincı ka

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anvers. 

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

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

SUSAK ıÇIN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti lzmir 
&Triyeste 5,112 gündür. 

Her Pazartesi günü muvasa
lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 
51121934 S.S BEOGRAD 
12/12/934 BLED 
19/12/934 SRBıN 
DIKKA T: vapurlar Çarşam

ba günü sabah yük almıyacak
lardır. 

Pire ve T riyeste yolculan 
için fiyatlarda tenzilat yapıl
mıştır. 

Yo!cu ve navlun için tafsilat 
]. PUSSICH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
ban No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 ---- ·-----
Baş 

mahsul ( İhlamur} 
çiçeği ge!di. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmıyan hun-si pa
ketlerimizin ihzarına başlan
mıştır. Dükkanında satmak 
üzer~ bizden paket alan esna~ 
ihtiyaçlarını te!llin et3inle:. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler 5 - 10 
kuruştur. Karadeniz malı , --. 

S ı tozunun zarif kutua ep )arı yalnız 15 ku-
ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

1 ıd k Bulaşık ve cila 
şı a tozu emsaline 

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

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

• ARTI kumaş boyalarımızın tecrübesini uapmıyan kal, 
madı 15 kuruşla rengini atmış ipekli, pamuklu, yünlü 

elbiselerinizi istediğiniz renkte boyarsınız. 
Resmi ruhsatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç boyasını 

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

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

TELEFON : 3aa2 

Eczacı Kemal Kamil Aktaş 
Hilal Eczanesi 

Kim ne derse desin kolonya demek Kemal 
mek, koku incelik, merak, deger, kıymet, 
Hilal Eczanesi demek. 

Kamil Aktaş de
doğruluk demek 

( Gönül ) kolonyasını görmüyormusuııuz. O ( Baharçiceği ) ne
dir, Altınruya, nedir de~l:mya kolonya demek Kemal Kamil 
de:nektir. Y aiasın Aktaş ... - l??Z:~ilCU--mllllmmııl ......... 

T. C. D. D. 7 1 .. letmelV..;üfettiş-

SAÇLARINIZ 
Dökülüyor Mu ? 

Hemen dökülmesine 

KANZUK Eczahanesi 
müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların 
dökülmesine ve kepek
lenmesine mani olur. 

KOMOJEN: Saçların 
köklerini kuvvetlendi

rir ve besler. 

KOMoJEN : Latif 

rayihalı bir saç losyo
nudur, deposu Kanzuk 
eczahanesi her ecza
hane ve ıtriyat mağa

zalarından arayınız. 

(993) 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

1 

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 İZMİR 
c , f -

1 ~ 

Ne 
Ne 

Vantus, Ne Ihlamur 
Havlu, ....... divot 

Nezlen:zi Geçiremez 

Seian&et 
En birinci 

NEZLE 
düşmanıdır. 

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

isme dikkat 
SELA~1ET FERiT 
U munıi depo : 

::;. FERiT 
Şifa Eczanesi 

lzırir Muhasebei 
dürlüğünden: 

Hususiye Mii" 

Kazası Nahiyesi Mevkii Kıymet Muhamm~m Cinsi Hektar Metre 
Ödemiş Adakide Dutlukuyu L. 500 tarla 1 3000 

İdarei Hususiyei vilayete ait yukarıda yerleri yazılı tarlanıı> 
mülkiyeti dört sene ve dört müsavi taksitte ödenmek üzere ınii' 
zayedeye konulmuştur. 

Taliplerin 15 -12- 934 tarihine kadar Ödemiş kazası mulıa!e' 
beyi hususiye memurluğuna müracaatları ilan olunur. 

5255 (1043) 

Emlak VeE\1tam Bankasından: 
Esas No. Mevkii No. Cinsi 

396 ızmir İstiklal mahallesi 33/35 Asri Sine:na binası ve 
İkiçeşmelik Caddesi Dükkan 

Yeri ve numarası yukarıda yazılı Sinema binasının sekiz sene' 
lik taksitle satışı - ihalesi 24/12/934 Pazartesi günü Ankarad9 

idare meclisi tarafıı~dan yapılmak üzere - kapalı zarfla müzaye' 
deye konulmuştur. istekli olanların gösterilen depozitoyu nekteı> 
vezneye yatırması veya bu miktarda bir banka teminat mektıl' 
bunu iliştirmesi ve bir lira mukabilinde alacağı şartnameyi ok0 ' 

}İSi'İnden: yup imza ettirerek teklif mektubile birlikte bir zarfa koyııP 
· ihale günü saat on bire kadar İzmir veya İstanbul şubesi ı:ııii' 
ld:ır!:niz için D~'njla, nış işlenmiş _D~na ve sığır derisi alına- dürlüğüne vermesi veya bu saate kadar yetişmek üzere taab; 

caktır. Pazarlık 6/12/931 Perşembe gunu saat 15,30 da Halka- bütlü olarak posta ile göndermesi lazımdır: Daha fazla maluı:ıı9 

pınar m:ığansın'.lı yapıla-::ağından alakadaranın gelmeleri. almak istiyenler İzmir ve İstanbul şubemi emlak servis\eriı>e 
5256 (1042) müracaat etmelidirler. 5-11-20 5251 (104) ---· . 
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