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uharrir ve umumi neşriyat müdürü: il 
HAKKI OCAKOGLU 

l>anenme bi~emittir. Yürü
yürüyecektir. " Yurdumuz 

~unun en bayındır, en 
ülkeleri çırpısına çıkın

değin, ulusal kültllrümüz 
daş soysallığın üstüne yük-
ciye değin " yohmdan şaş

kbr. Atatürk, onovlağun 
cu yaldönümünde bize bu 
yu vermişti. 
sözler dün söylenmiş gi

lnııağımızda çınhyor. Önde-
hangi sözü vardır ki gerçek 

ın. O yeryüzünün bugü
k tanıdığı en büyük ı ea

. . Yapmak, yaratmak gü-
eş yoktur. Ulusal savaşta 

-.ot etmipe hepsi oldu. Sa
bitince de dönenme başla-

•e acunu şaşırtan ·hızla yü-
. Burün de hızından bir 
e kaybetmemittir. Yapılan
bakınca, d6nenmenin her 

de aynı yolu aldığını görü-
. Ôkonomik değişiklikler 

ılırken, soysal, siyasal dö-
ıne de durmıyor. Bölük, ta
aynlıklan tanımıyan ulus-

tarü içinde üattlnliik anla
ıanlar, angılar kaldınbyor, 
adamlannın tapıncaklar dı
a tüyün kıhklan ile gezme
yuak ediliyor. Şöylece dö· 
emizin ana direklerinden 

olua liyikliğin bir kazancı 
belgileniyor. Buadan ne 
aevinç duysak yeri var

Zira bu abm, dönenmenin 
nı ıağlamlıyan, önümüzde 

kaynaklan bırakmıyan 

itlerden biridir. Dinin 
itlerinden aynbğı bütün

• tir. 
• •• 

ltent seçiminde kadına seç-
bayıkmı veren törenin say
aeçiminde bu bayıkı tanı-

olması bir eksiklikti. 
, dilekte, işte ulusun 

• • kuran Atatürk bu ek-
de tamamlatacakb. Yıllar
bunu bekliyorduk. 

sonda bu dileğimiz de 
• buldu. 86lüksüz Türki

kadm erkek aynhğı ola
Soyaal törümüz, baıtan

denkliği aağlamlamıtken 
İfİDdeki aynhk yersizdi. 

Kurultayı seçim törü
' ök kurum yasasında 
İl değişiklikle kadmla

'- bayığım da tamyacak
leadınm .iyual dirime ka

dan kazancım1z olaca
in.nabm. Bu 'bayağı tam

tlkelerin denenmesi kadın-
trkeklerden daha realiteci 

nm, elle tutulur aia· 
re erkeklerden fazla bağ

göstermiıtir. Bir evin 
• ile bir t6rünün düzeni 

aılo yakınhklar vardır. 
dizeni demek, oransızlık

kkinmek, konu kom' u ile 
ttçinmek, yuvanın bayın

' gerçek dirliğini dok-
riıı boı övünçlerine sap

yok etmemektir. 
Jh.. ISevk.e't :eıısı:n. 
~.\UOnennıe - inkılap), (Çağ-
>'°Yaallık - Mıiasır medeni
)' ( Onovluk - Cümhuri-
' ( Ulusçu törü - Halkçı 

), ( Sanlar angılar -
lar llnvanlar ), ( Tüyün

). ( Bayık - Hak ), 
- Meb'ua ) , ( Soysal 

' Medeni kanun }, ( Ôk 
- Teıkilib elUİye). 

Yeni A..r matbaumda bualmlfbr. 

Cumlıuriyetitı Ve Oıınılmriyet Eset·itıitı Bekçisi, Sabahkırt Çıkar Siga.sC Gaaet«Jir 

Saylavlığı Kabul Edildi 
C. H. F. Kararları Berlin Siyasi Mahafili Grup 

K.. ··k K b 1 d u y · · K 1 NutuklanNasıl karşıladı, 
UÇU asa a ar a n ergısı a - lngiltere Bir Alıiıan Tehlikesini 

dırılacak, Köylü Borçlan Uzablacak Niçin Ortaya Atnus Bulunuvor 

Ankara, S (Hususi) - B. M. 
Mediıi bugün yine tarihi cel
selerinden birini akteyledi. Sa
miin locaları mütbiı bir kala
balık ile dolmuştu. Bilhassa 
kadın kalabalığı göze çarpı
yordu. Tetkilib esasiye kanu
nunda yapılacak olan değişiklik 
hakkındaki teklif mtistaceliyet 

Atı.kara C. H. Fırkası 
karariyle derhal ruznameye T eşkilitı esasiye kanununda 
ahndı. Meb'us seçimine kadın- kabul edilen tadillta göre kırk 
lann da iştirik eylemesi siyasi bin nüfusa bir meb'us çıkan
hayata kanşmalan hakkında lacakbr. Meb'ua olabilmek için 
başbakan general ismet lnönü otuz yqında bulmımak şarttır. 
çok heyecanlı bir nutuk irat Kadın ve erkeiin meb'us seçi
etti. Bir çok meb'uılar s6z ala- mine iştirak etfebilmasi 22 ya
rak Türk kadınına verilen yük- ıım doldurması ile mümkün 
sek haktan hararetle bahsetti- olacaktır. 
ler. Sontı 5 itıd Sa1ıi{ede -

-

Suikast Kurbanı 
Cenazesi Bugün 

Kirof Yoldaşın 
Kaldınlacak •. 

Moskova, 5 (Tas Ajansı) -
Sovyet S:>syalist Cumhuriyet
leri ittihadı hükümetinin mer
kez icra komitesi azasından 
olup 1 Kinunue\'vel 934 te Sov-

Kızıl lıleydm,, 

yet hükümetinin düşmanlan 
tarafından gönderilen bir ca
ninin menfur kurıunu ile kat
ledilen Yoldq Kirofun cenaze 
meruimi, bu Pil Mo.kovada • 

Kızıl Meydanda saat 13 te icra 
edilecektir. 

8itlhı Sovyet biniği memle
milletleri, Lenin ve Statinin ya• 

(Sonu 7 lnd ıahlTtde) 

Berfin, S ( H.R ) - Alman 
siyasi mehafili geçen hafta ln
giliz parlamentosunda Alman 
tealibatı hakkında cereyan eden . 
müzakerelerin, ıeı·t tenkitleri
nin tesirinden kurtulmut değil
dir. İngilterede bir Alman teh-

i likesinin mevcudiyetine inanıl
mış olmuına f8plmaktadır. 
Vinston ÇorÇilin ıedit hücum
lan zaten beklenmekte idi. 
Asıl hayretle kartıfanan M. 
Baldrinin 16derindeki fiddettir. 

Bn sözler daha ziyade tesli
habmm artırmak için yeni va
~dat kaynaldan bulmak mev
kiinde olan lngiliz hükiimetinin 
mükelleflerden yeni fedakar
lıklar istemesine imkin vermek 
için yapılmııbr. kanaab mev
cuttur. 

Fransa ile doğrudan anlaş--

Gorcıl l e .. ·la/d 111 

ma arzulan günden güne kuv
vet bulmaktadır. · Romada ak· · 
tedilen Sar anlaşmuından 
sonra Berlin ve Parisin daha 
kolaylıkla anlatacaklan umul
maktadır. 

lalh~ BIJlk Şefi Ve Uzun Çubuj'u Der Simpl - ı:~, 
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Sahife 

Muhacirlerin Evlenme işi 
··-·-·-

Dahiliye Bakanlığı Bu Hususta da 
Kolaylıklar Gösterilmesini istiyor 

Muhacir ve mültecilerin ev
lenme muameleleri hakkında 
Dahiliye bakanlığından valiliğe 
bir tanılın gelmiştir. 

Çok kişileri alakadar eden 
bu tamimi olduğu gibi yazmayı 
faydalı bulduk: 

Hicret veya iltica suretile 
memlektimize gelen Türklerin 
verecekleri beyannameler tabi
iyetimize alınmaları mukarrer 
bulunduğundan 2510 numaralı 
kanuni hükümlerine göre ve
rilmekte olan ve muvakkat 
doğum kiadı yerinde bulunan 
muhacirler kiatlannda alaka
darların medeni halleri dahi 
gösterilmekte olma.sına binaen 
bugibi muhacir ve mültecilerin 
kabul ve tescillerine müteallik 
merasim kanmıiyeniıı icrasma 
ve kabul kararlarlarmm ma
hallerine tebliğine kadar e't'len
mek istlyenlerin mensup ol
duklan koıuolatolardan vesika 
istihsaline hacet görilmebizin 
ellerindeki muhacir klatlanna 
istinaden medeni kanunumuzda 

yazılı yaşları ikmal etmiş ol
dukları anlaşılanların evlendi
rilmesinde bir mahzur görülme
miştir. 

Çünkü muvakkat doğum 

kaadı yerini tutan muhacir 
kaadmı da hamil olanlar hak
kında Türk tebeası muamelesi 
yapılacağından bunlar hakkın
da asli memleketlerinin men-
sup olduğu konsoloslardan ve
sika aramağa mahal yoktur. 

Ancak bu evliliklerinin nu
fusa yazılma n kabul kararları
nın tebliğine talik ve kendile-
rinin yedi iktidarlarında olmı

yan esbap dolayısile nüfusa 
geç ihbar edilmiş olmasından 

bilaceza ilmühaberlerinin kabulü 
zaruridir. 

Banlardan tabiiyetimize alın
ması mahzurlu görülerek tabi
iyctimize girme talebi reddedi
len erkeklerr çıkacak olursa 
elinden muhacir kaatlan geri 
alımr. Ve kansı tebeamızdan 
ise vatandaşlık kanunumuz mu
cibince yurttaşlığımtzı muhafaza 
eder. ......... 

Ulusal Bankalar 
Öz Türkçe Savaş Yollarında 

Dil ve soyadı savaşında ulu
sal Bankalarımız çalışmalarını 

ilerletmektedir. 

Her gün yeni yeni kıvanç 
verici duyumlarla karşılaşmak
tayız. Soyadı kanunu henüz 
tatbik yerine konduğu halde 
Ziraat Bankaaı genel müdür-

0 Jüğü gönderdiği bir ltuyunıkla 
salahiyetli memurlarm yeni 
soyadlarını imzalarının mnsta
celen gönderilmesini icap eden 
sirkülerlerin çıkanJacağım bil
dirmiştir. Bir iki gün içerisin
de Yiraat bankası memurlan 

Stajiyerler 
Yeni Vazlfalarlne 

aa,ıac111ar 
Hukuk mezunlarından Bay 

Muhittin sulh hukuk mahkemesi 
ahkimı şahsiye kısmında, Bay 
Zeki ile Bayan Naime nllı ce
za mahkemesinde, Bayan Mak-
bule müddeiumumilikte vazife 

görmeie başlamıtlardır. 

Hususi Muhasebe 
r;UtUn Borçlarını Tama

men Ödedi 
İdarei hususiye bütün borç

larını ödediği gibi Emlik ve 
,Eytam bankasına olan 30 bin 
lira son borcunu da bugün 
ödiyecektir. 

Abideye 
Bir Yol Yaphnhyor 
Dolaplı kuyu mahallesindeki 

şehit polisler abidesi etrahn
daki park ikmal edilmiş ve 

/!'uraya bir yol inşasına başlan
~mıştır. Bu yol biter bitmez 
abidenin açılma merasimi yapı-
lacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gözden geçirmiftir. 

Komite memurlarımızın bu 
yüksek kalpliliğini heyecanlı 

bir sevinçle karıılamışbr. Uzun 

süren görüşmelerden sonra me

murların senede bir defa maaş

larının yüzde birini hayır işle

rine teberru eylemeleri karar

laştırılmıştır . Vali Kazım 

Dirik Ankaraya hareket etmek 

üzere bulunduklarından bu işin 

takip ve intacına Vali muavini 
Bay Fuat ve defterdar Bay Ke
nanı memur eylemiştir. Vuku
bulacak teberruat memurların 
yılbaşı maaşları ödenirken top
lanacaktır. O güne kadar icap 
eden hazırlıklar tamamlanmış 

olacaktır. 

kimilen soyadlarını almış bu
lunacaklardır. Ziraat bankası
mnın övünç veren bu yerinde 
hassasiyetini takdirle karşılar
ken dün adliyede alaka uyandıran 

bir hadiseyi de kaydetmek is
teriz. Bütün işlerini öz Türkçe 
ile görmek düzenini alin şeh
rimiz iş Bankası dün adliyeye 
verdiği istidayı da öz Türkçe 
olarak yazmışbr. Öz dilimizle 
adliyeye yapılan bu istek avu
katlar, hulrukçulp.r arasında 
hayli alika uyandırmış ve üze
rinde durulmuıtur. 

1 

Karşıyakada 
Su Tevzlabna Baflanıyor 

Yamanlardan Karşıyakaya 

getirilen suyun son tahlili ya-
pılmış ve suyun temizliği anla
ıılmıJbr. Pazar gününden itiba
ren Karşıyakada su isteyenle
rin evlerine ve müesseselerine 
su verilmek için keşif ve bran
şüman işlerine başlanacaktır. 

•••• 11 .. 

Zabıta Haberleri: 
SllAh Araştırması 

Çorakkapıda zabıta memur
ları tarafından yapılan silah 
araştırmasında Konyalı Turgu
dun üzerinde bir bıçak, Hak
kının üzerinde bir tabanca bu
lunmuş ve müsadere edilerek 
haklarında kanuni muameleye 
başlanınışbr. 

Yakalanan Kumarbazlar 
Yıkık minarede Hamdinm 

kahvesinde İzmirli Celal, Sela
nikli berber Ali Riza ve kah
veci Hamdi ile Süleyman oğlu 
Mehmet iskambil kağıdı ile 
kumar oynarlarken cürmü meş
hut halinde yakalanmışlardır. 

Bir Kaçakçının Öfkesi 
Namazgahta Alaybey cad

desinden geçmekte olan bele

diye et takip memuru Şerif'e 
rastliyan et kaçakçısı Hüseyin, 

birgün evvel muayenesiz kaçır
dığı kesilmiş bir keçisini tut· 
tuğundan dolayı bıçak teşhir 

etmiş ve yakalanmıştır. 
Yol Kesiciler 

Hüseyin oğlu Osman adında 
biri Bulvardan geçerken önüne 
çıkan sabıkalılardan Abdullah 
oğlu Hüseyin ve Adanalı Ali 
oğlu Şükrünun kendisini kan
dırarak yangın verine götürdük
leri ve zorla dört lirasını al
dıklarını zabıtaya bildirmiştir. 
Gasıplar yakalanarak adliyeye 
verilmişlerdir. 

a l\.anunuevveı 1es• 
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Cuma GünüıValimiz KızEnstitüsünde - _.. __ 
General l{azını Dirik 

A ıkaraya Gidiyor 
Valimiz General Kazım Di

rik vilayetimizin mühim işle

rini araşhrmak ve iyi neticeler 
almak üzere yarın sabah An
karaya gidecekler ve on güne 
kadar dönmüş olacaktır. 

Her yıl bu ayda Valimiz 
Ankaraya gidiyor, hem vilaye
tin işlerini temiz olarak biti
riyor ve hem de kendi tabir
leri gibi akümülatörlerini dol
duruyor. 

Saygı değer valimizin ve
rimli ve sıhhatli olarak dön
mesini dileriz. 
Viliyett~ bütün dairelere 

gönderilen bir tamimde daire
lerin Ankaraya ilişikli olan ve 
takip edilmesi icap eden bütün 
işlerinin derhal not edilerek 
cuma günü yann Ankaraya 
gidecek olan Valiye verilmesi 
istenmiştir. Notlar tamamen 
hazırlanarak dün akşam Vali 
General Kazım Diriğe veril
miştir. 

Hava Gazı 
Komisyon Dün 

İşe Başladı 
Hava gazı şirketi tesisatının 

ve mevcut stok malzemesinin 
tesbitine nafia müesseseleri ko
miseri Bay ilmi, devlet demir
yolları yedinci işletme müfet
tişliği hareket başmüfettişi Bay 
Süleyman, belediye mümessili 
Bay Cahjt ve hava gazı şirke
ti müdürü mister Lorimer' den 
mürekkep komisyon tarafından 
dün işe başlanmıştır. 

Komisyon mesaisinin on beş 
gün kadar süreceği tahmin 
edilmektedir. 

Komisyon tetkikat ve tesbiti 
bitirdikten sonra bir raporla 
keyfiyeti Nafia Bakanİığına 
bildirecek ve kat'i karan Ba
kanlık verecektir. - -

İlaçlar 
BUIUn Eczahanelerde 
Aynı flata Satdacaktn· 
İliç fıatlarının tesbiti için 

Ankarada çalışan komisyona 
bazı izahat vermek için An
karaya gittiklerini yazdığımız 
eczacı bay Lütfü ve bay Faik 
vazifelerini bitirmişlerdir. 

ilaçların tasnifi yapılmış ve 
bunun neticesinde üç bin cins 
ilaç tesbit olunmuştur. Bunlar 
ucuz, orta ve pahalı diye üçe 
aynlmışbr. 

Komisyonca,aynı memlekette 
muhtelif eczahanlerin aynı ila
cı muhtelif fiatlarla satmalarına 
mani olacak tedbirler alınmış, 
şişe ve tüp fiatlarını da tes
bit etmiştir. 

Neticede halka şimdiki fiatM 
tan daha ucuza ilaç satmak 
mümkün olduğu meydana çı
karılmışbr. -

Celal Bayar 
Yeni Bulvara Bu isim 

Verilecek 
Doktor Bay Mustafa cadde

sinden Alsancağa otuz metre 
genişliğinde yeni bir bulvar 
açılmağa başlanmıştır. Beledi
yece bu bulvara Ökonomi Ba
kanı Celil Bayar'ın adı kona
nacaktır. 

Kızı Nasll Kandırmış 
Üçüncü Süleymaniye mahal

lesinin Aras sokağında 2 nu
maralı evde oturan Abdullah 
kızı Latifeyi nikahla almak 
üzere kaçırıp rizasiyle kirleten 
Çanakkaleli Abdullah zabıtaca 
yakalanmı$tır. 

Çocuklar Dirik Valimizi Heyecanla 
Alkışladılar Mektebin Vaziyeti 

Cuma günü Ankaraya gide
cek olan Valimiz General Ka
zım Dirik gitmezden önce 
Maarifin ihtiyaçlarile bilhassa 
alakadar olmuş ve bu meyanda 
dün Göztepe ~{ız Sanat ensti
tüsünü gezerek müdür Bay 
Hasip'le ve muallimlerile gö
rüşmüştür. 

Valimiz .sınıfları dolaşmış ge
rek enstitü taleb~hıin, gerek
se yeni başlamış olan akşam 
kursları hanımlarının çalışma
larını yakından görmüştür. Türk 
kızlarını ve hanımlanınw tam 
manasile aile kızı ve kadım 
olarak yetiştirmekte olan bu 
müessesenin çalışmasını mem
nuniyetle görmüş ve okuyanla
ra de kıymetli teşviklerde bu
lunmuştur. 

Enstitünün ders halinde olan 

ilk sınıf talebesi Valiyi "Ya
şa sın ulu valimiz" diye heye
canla alkışlamış ve General 
Kazım burada kızlara söz söy
liyerek en güç dakikalarmdan 
beri takip ettiği ve yükselme
sine çalıştığı bu mektabin şim
diki tekamül derecesini ne ka
dar memnuniyetle gördüğünü 
ve kızlarımızın ev kadını ola
rak yetişmelerinden ne kadar 
kıvanç duyduğunu anlatmıştır. 

Vali mektebin ihtiyaçlarını 
gözden geçirmiş ve bilhassa 
akşam kurslarına hanımlanmı
zın gösterdikleaı rağbet dola
yısile mektebin genişletilmesi 
lüzumuyla alakadar olmuştur. 

General Kazım Dirik gelir
ken ve giderken çocuklann 
sıcak alkışlarile selimlanmış

tır. 

Dahiliye Bakanlığının 
Çok Değerli Bir Tamimi 
Her Türlü Fena Hareketler İhmal 
Dikkatsizlik Ve Gafletten Doğar · 

Yerlilerin polisliğe kabul 
edilmemeleri hakkında Dahiliye 
bakanlığından vilayete bir ta
mim gelmiştir. Bunda hülasa
ten deniliyor ki: 

Yerlilerin, memlek~tlerinde 
kabul edilmemeleri do!ayısile 

münhalJerin kapablmasında müş 
kilit çekildiği bazı vilayetlerin 
yazılarından anlaşılmaktadır. 

Her vilayetin asgari ihtiya
cına tekabül edecek bir vazi
yette olan emniyet kadrolarının 

bu prensibin teklifi yüzünden 
zaafa düçar olmamasını ehem
miyetle ar7.u eden vekalet bo-

şalan polis memurlul<lanmn 
uzun zaman aç.ık kalmaması 
işinin şu suretle halliııi muva
fık görmüştür : 

Vekalet, zaman zaman gaze
telerle ilanlar yaparak polisliğe 

talip olanları, memur istiyen 
vilayetlere tavsiye edeceğinden 
kadrolarda münhal vukubul-

dukça miktarının vekalete bil
dirilmesi lazımdır. 

* • • 
Polis divanlarından emniyet 

umum müdürlüğü encümenine 
gelen tahkikate vraldanndan mü 
him bir kısmının ihmal, dik
katsizlik ve gafletten müte
vellit suçlara taalluk ettiği ve 

tahkikatı yapan tahkik.iye me
murlannın da suçlu memurun 
fena maksat ve niyeti olmayıp 
suçun dikkatsilik ve gafletten 
ileri geldiğini tasrih ederek 
bu memurları müdafaa eder 
yollu mütalealar yazılmaktadır. 

Dikkatsizlik ve gaflet gibi 
memurlar arasında yerleşen bu 
kötü telakki ile bütün amir 
arkadaşların şiddetle mücadele 
etmeleri li1.1mdır. Çünki her 
türlü fena hareketler ihmal, 
dikkatsizlik ve gafletten do-
ğar. Bir memurun, bir evr ·~m 
iki günde bitmesi icap eden mu
amelesini bir hafta sürüklemek 
suretile göstereceği ihmali, 
ehemmiyetsiz bir evrakı oku
madan imza etmek suretile 
yaptığı gafleti yarın daha mü
him işlerde de göstermesi 
mümkündür. Binaenaleyh bu 
kötü telakkiyi kökünden söküp 
atmak ve polis mensuplarının 

bu işle mücadele etmelerini 
temin etmek lazımdır. 

KömUr Geliyor 
Andıflının Kalkan iskelesin

den İzmire mühim miktarda 
mangal kömürü gelmek üzere-
dir. Kömürlerin Dolmadan bo
şahlmasına müsaade edildiğine 
göre denizden daha külliyetli 
miktarda kömür gelecektir. 

ELHAMRA İ. M. Kütüphane Sineınası 
Çok değerli iki filmi toplıyan bilyUk bir program tak

dim ediyor: 

1- Siberya Mahkiimları 
Büyük Rus edibi TOLSTOl'un ( BASÜBADELMEVT ) 

isimli ölmez. eserinden Fransızca olarak filme alınmışbr. 
Temsil edenler : 

LUPE VELEZ ve JOHN BOLES 

2- Canlı Getir 
H 'ndistan ormanlarında, vahşi hayvanları diri olarak av

lıyan meşhur kaplan avcısı FRANCK BUCK'un meraklı 
sergüzeştleri. 

llAveten : PATHE JURNAL No. a 

Bu Haftaya Mahsus Seans Saatları 

Slberya MahkOmları 1 Canla Getir 
16,30 - 19,15 ve 22 15 - 17,45 ve 20,30 

Soyadı -. -
Yurttaşlarda Alaka 

Çok Biiypktür 
Vilayetimiz defterdarı BaY 

Kenan (Yılmaz), mülkiye aıii
fettişi Bay Hikmet ( Özen ), 
Ahenk matbaası sahibi BaY 
Süleyman ( Çavaş ), Albayra~ 
ticarethanesi sahibi Bay j\lı 
Ha~dar (Alialbayrak İğci) soY 
adlarını almışlardır. İzmit jao· 
darına alay kumandanlığında~ 
mütekait binbaşı Bay F ehlll11 

kardeşler# Kasabada mukilll 
mütekait Bay Şevket, Bay Yu· 
nus, amcazadesi ManisaD111 

Türbe köyünde Bay Nuri bir
leşerek (A~su) soy adını alıD1'. 
lardır. Bay Fehminin kızı mual
lim Nilüfer Aksu olmuştur. . 

Bunlardan başka apğıdaki 
şahıslar soy adlarını gazeteıniıe 
bildirmişlerdir: 

Türk müzayede salona 51• 

hibi Bay ihsan "Çetin,,, AfsaO". 
cak üçüncü komseri Bay haJlldi 

.ı: e "Akay,,, 39 numaralı beleoı1 
zabıta memuru Mehmet S~ 
"Y egin,, 1 esnaf birlikleri kitibi 
Reşat Riza "Sipahi)Maliye be. 
şinci tadilat komisyonu rei51 
Bay Azmi "Beydaş"' bina tJ 
hakkuk memuru M. Ha 
"Angir "' kazanç tahakkuk aıe 
muru İbrahim "Gökçan,,, auıJ 
mele tahakkuk memuru E111' 
"Atay,,, merkez istihlak JP 

muru M.Hayn "Y enigün,,, biıı 
katibi çakır Mehmet "Akmaııı1 
bina katibi Mehmet "Atinalc,. 
tahsil tebliğ memuru Hasa 
Fehmi "Erçetin,., kazanç tebli 
memuru Şevki 11 Acar,,, kaz.aP 
memuru Galip "Atan,,, kazall 
stajyeri Süleyman "Gökalp 
muamele tebliğ memuru Şü 
''Aptak,,, defterdarlık oda 
Safinaz "Çam,,, vilayet mub 
sebe odacısı İsmail"Gencerkek 
askeri bando şefi Hüsnü "G" 
çer,,, Sakarya mektebi başmua 
limi Yaşar "Ülkü,,, aynı me 
tep muallimlerinden Mehaı 
"Tarhan,,, Diş doktoru Muzaf 
fer "Ôzkan,., seyyar şube teb 
Jiğ memuru Vasfi "Yapışkan 
soy adını almışlardır. 

Validen isim Alanlar 
Vali muavini Bay Fuada "' 

general Kazım, Yurttaş sO 
adını vermiş ve Bay Fuat t 
bu adı büyük sevinçle kab 
eo:tmiştir. 

Mektupçu Bay Bahaya d 
general Kazım "Koldaş,,soyadı 
vermişlerdir. 

Soy adi 
Belediye fen heyeti muhası 

Vefik'in soyadı musahhih h 
tası olarak (Dizhan) çıkmıştı 
Aslı (Dizkan) dır. . 

Tilkilik eczahanesinde TaCI 

tin "Yalçın,, soy adını almıştı ........ _. .. 

Fırıncılar 
Aralarıudh Bir Ko 
peratif Kuracakls 
İzmirdeki fırıncılar mubte 

zamanlarda un tüccarlarıod 
görmüş oldukları gayri müsl 
fiat muamelelerinden dol• 
aralarında bir kooperatif Y' 
manın kendi işleri için d•. 
faideli olacağını düşünerek 1 

gün evvel bir toplantı yapfll1 

Jar ve Cumhuriyet Halk f! 
kası vilayet idare heyeti re fi 
Bay Avni Doğana giderek ., 
kirlerini söylemişler ve bu b 
susta kendilerine kolaylık g6 
terilmesini istemişlerdir. 

Bay Avni Doğan fırıncılar1 
kuracakları bu kooperatif r 
Jile halkın en mühim gıd b 
olan ekmeğin daha nefis, d• 
sıhhi ve daha ucuz çıkr01 

mümkin olacağını düşünere 
fırıncılara elinden geldiği 1' 
dar yardım edeceğini ve " 
peratifin teşkili için lazıoı g 
len muameleye başlanmal'. 

1 .. • l v .. 1 ·ııt:ıt• 
munasıo o acal[ını soy em 
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e Kanunuevvel 1934 

;?INDAN GÜNEŞi 
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Ül,:-cn, bu bilğiç kız bu perde
nin aı : ~ ?..sında ,...;z~emeic ~~ted:.k-

~ 

leriu.l r öreceI: G; ~e t .. "r~ ..ü. G:5z
lerini ·• yu r i :. .A • k v ·:!!'::.., 
ha!:ışlannd:m çe :·ı · ,. d:ı . 

O ise takılarak: 
- Öyle olsun diyordu .. Ma

damki sen de bana hak veri
Yor, bu zavallı gözceğizlerin sır 
•aklamaz zaafını biliyorsun .On
ların .-ammazlıklarına sık tel-

"' lerie örülmüş birer set çekiver ... 
Böyle diyerek bir az geri 

çekildi. Esmer yanık yüzü üs
tüne kalınca kaşları çablınıştı. 

- Seni zor ile söyletmek 
istemem. Çünki artık eski Ül
gen değilsin. Varlığını, varlı
ğıyle paylaştığın adamla ara
nızda elbette benim bilemiyece
ğim birçok noktalar olabilir. 
Amma bu kızaran gözlerde 
pek mutlu bir örnek olamaz. 
Seni ne kadar sevdiğimi, 
nasıl sevişen iki arkadaş ol
duğumuzu unutamazsın. Gön
lünün kaynaklarını içirmekten 
çelrinmiyen, aşkını, dileklerini 
bana anlatan Ülgen, tasasını 
kalp ağrılarını göstermiyecek 
kadar da mağrurdur.. Kim bi
lir belki de bu çalımın çilesini 
;ekiyor ... 

Ülgen acı bir gülüşle: 
- Ne anlayışlı buluşların ne 

şaşmaz yarguçların var İvrem. 
- Dur alay etme yavrum. Eğe 

bili (hep veya hiç) prensibine 
dayanmış olan o çılgın sanıları 
bugün de bırakmıyorsan pek 
korkarım ki bu dik yolun 
lÖrünüşü bile seni oraya tır

ınanmaktan bezdirir. Daha 
bir ay olınadan bu kızarmış 
gözler, bu çekingen dunıt ba
na pek te yanılınadığımı, fısıl
dıyor .. İşte bunun için ... 
İvrem bir parça durarak bek

ledi. 
Genç kadın hiç işitmiyormuş 

gibi düşünceli ve tasalı idı .. 
O: 
- İşte bunun için diye tek

rarladı: 

Eğer bulduklarına kanmıya
rak bulamadıklar•na ağlıyorsan 
acırım sana Ülgen. 

Evlenmek iki kişi beyninde 
ortaklama bir zencire bağlan
llıaktır. Tam ve olgun bir or

taklık ise zencirin ağırlığını, 
acısını birlik çekmektir. Ve 
tlbet aradığımızı ancak bu pay

la~ma pahasına benliğimizden 
bir çok vazgeçmelerle kazana
bili . rız. 

Ülgen kapalı bir bakışla: 
- Fakat bu fedakarlığı yap

llıak için sevıuek, sevebilmek 
İ8teğini kendimizde bulmak 
0rtaklığın can damarı değil mi? 

- Elbette! Sevgisiz bir yuva, 
Yahut karşılıksız aşk bir zın
danın boğucu karanlığında çır
l>ınmaktır. İnsana önünü ardını 
düşündüremez .. Fakat sen se
viyor ve seviliyordun Ülgen .. 
1' urgayla daha kollejde sevi
len iki adaklı idiniz. Onun · 
llıektuplarını okumak için bu
cak bucak gizlenir en çok ta 
(Aybar) dan sakınırdık. . · 

Ülgen'in göz bebekleri dön
du. Kapaklan hızla açılıp ka
llandı . 

d - Of! Bırak şu kızı! Nere-
en de andın onun adını .. 

t. - Nereden mi? Onnnla et-
ı·. 

h~ııniz kavgalar unutulur mu 
ıç? 

bilmem ki bu kız .. hele sana 
11~den çok kıskanır, kuzeninle 
0 

an sevişmenizi hiç çeke
~ezdi. Bakaloryadan kurlu
~ bol bir soluk aldığımız 
lriindü. Turgayın seni kutlulı
Ya.ıı bir yazısını okuyordun da 

4-
Aybar yerden bitercesinc kar
şımıza çıkmış ellerini çırparak: 

- O ! Kut:u olsun Ulgen ... 
Demek Ko '. lejden çıkınca o gü
ze: de: k::.nlı ile evleneceksin? 
Gerçek seviln.iyecek erkek 
değil amma . . . Bu kadar ya
kışıklı ve açık göz ressamlar
dan korkulur doğrusu ... 

Onlar sevdiklerini aldatmak
la kanmazlar her güzel kadını 
gözlerine kestirmek isterler. 
Ondan sakınmalı ! 

Ülgen garip bir tavırla : 
- Nasıl da o günleri unut

mamışsın! Biliyorsunya ben de 
birden alevlenmiş: " Ne diye 
bizi dinliyor ve söz hırsızlığı 
yapıyorsun diye haykırmışbm 

da yine utanmadan: 
- Ey ne olmuş sanki ... Sev

gilini elinden almışım gibi kö
pürecek ne var? Ben arkadaşça 
güzel parti yakalamışsın amma 
gözünü aç böylelerin ortağı 

çok olur demek istedim .. 
İvrem: 
- Evet evet işte o vakıt 

üçümüz arasında bir dil kav
gası başlamış ben senin öcünü 
almak istemirtim.. Sen birden 
onun yakasını tutarak: 

" Babanın şeker çapnlcu
luğunda yaptığı hileleri sen 
gönül avculuğunda denemek 
istiyorsan benim öğüdümü din
le: o kadar yükseklere bakma 
düşersin. Herkes dengile .. De
miştin ... ,, 

Ülgen başını sallıyarak: 
- Evet öyle demiştim. Sev

gili İvrem bı:gun o da o söz
lerin öcünü alırcasına avcılığını 
benim viran gönlümün çökün
tüsünde kurmuştur! .. 

- İvrcm şaşkın: 
- Ne diyorsun anlamıyorum 

Ülgen .. 
- Şunu diyorum ki senin 

sandığın gibi kocam Turgay 
değil, Oğuzdur ve ressam değil 
çiftçidir. 

Ben o eski düşünceler ve ça
lımlarda ne kadar aldanmışım. 
Bu günkü gidiş onlara hiç uy
mıyor: Zaten yaşanan hayat 
örnekleri bizim dileklerimizden 
ne kadar bambaşka bir '}eydir!. 

İvrem elektirik piline dokan
mış gibi yerinden sıçradı. 

- Çiftçi mi? Senin kocan 
Turgay değil, Oğuz öyle mi? 
Bu ande bakım evimi açmak için 
olınıyan piyango biletime büyük 
ikramiye düştü deseler dalı aaz 
şaşardım: 

- Bu sözlerle beni de şa
şırttın.. Hep anlamak istedin .. 
Hiç anlatamadın. Muttasıl beni 
sorguya çektikçe yine dün gibi 
seni çikulatalarımın yerini araş
tıran İvrem sanıyordum. Hal
buki sende de ne değişiklikler 
varmış ta bilmiyorum. Doktor 
musun? Ne diye bakım evi 
açmak istiyorsun? Üniversiteye 
gireceğim diyordun. Birbirimiz
den habersiz geçen yıllar ne
ler yapmaz? Adı gibi becerik
İli vrem bu yıllarda neler ya
ratmaz?. 

İvremin tatlı esmer yüzü ge
rildi. Çatılmış kaşlar altında 
bakışları derinleşti. 

Yarı alaylı yarı gerçek: 
- Sonu Var-

Yangın 
Yüzhinlerce Dolar 

Zarar Var 
Burbank (Kaliforniya) 5 (A.A) 

.First National Pictures filim 
şirketine ait Varner kardeşle· 

"rin stüdyosunda çıkan yangın 

yüzbinlerce Dolar yazığı ve on 
beş kişinin yaralanmasını mucip 
olmuştur. 

- -- ----- ------ -----·---------·---------
'fenı Asır 

Bulgarlar Tarziye Verecek 
Türk-Alman Ticaret Anlaşmasına 

Gösterilen Zorlulclar 
Atatürk Mülkiye Mektebine 

İstanbul, 5 (Hususi) - Bul
gar askerlerinin Yunan hudut
larını geçerek Elen toprakla
rında beş Türkü öldürmeleri 
hadisesi Yunanistanla Bulga
ristan arasında siyasi mü:t.ake
releri doğurmuştur. İki tarafın 
müşterek tahkikatından sonra 
Bulgarların Yunanlıla~a tarziye 
verecekleri Atinadan bildirili-
yor. 

İstanbul, 5 (Hususi) - Türk 

1 

Alman ticareti hakkında orta
ya atılan şikayetler ve Alınan
ların gösterdikleri zorluklar 
Ankarada teessürle lı arşılan
mıştır. Denizli saylavı Maz
h~r Müfit ökonomik ba
kanlığına mecliste bir sual tak
riri verecektir. 

İstanbul, 5 ( Hususi) - Ata
türk mülkiye mektebine de öz 
Türkçemizle ad vererek siya
sal bilgiler okuları demiştir. 

1 

Ad Verdi 
Kazanç Vergisi 

İstanbul, 5 (Hususi) - Baba 
ve kardeşlerinin yonında çalı

şanların da kazanç vergisine 
tabi olacakları Maliye Bakan
lığından defterdarlıklara bildi
rilmiştir. 

Yeni Kanun projeleri 
Ankara, 5 (Hususi) - Maa

rif bakanlığı tarafından beden 
terbiyesi umum müdürlüğü ve 
musiki teşkilab kurumu içinde 
kanun projesi hazırlanmışbr. 

Hindistan Pröjesi lngilterede De 
Bir Buhran Mı Doğuracak? 

Lort Salisburi Komitenin Kararlarına Hücum Ediyor 
Gandinin Seyahatına İzin Verilmedi 

Londra 5 ( H. R ) - Gaze- çok geniş bir şeydir. Lakin vermemiştir. Mahatma berabe-
teler Mösyö Baldvinin Hindis- 350 milyonluk bir camia mev- rinde Pişaverli iki tahri-
tan projesi kabul edilmezse zuuhahsolunca merkezi hükü- katçıyı götürmek isteğinde 
muhafazakarlar fırkasından çe- mete esas olarak teklif edilen idi. Genel valinin bu suretle 
kileceği yolundaki beyanatı üze- sistem içinden çıkılır gibi gö- izin vermemesini haklı göste-
rine fırkanın bu projeyi kabul rünmemektedir. Bir kerre oto- recek bir nizamname olduğun-
tt. • · · 1 ritemizden vaz geçipte bu mer- dan Gadinin buna karşı ne su-

e ıgını yazıyor ar. retle hareket edileceği bekle-
Londra, 5 (A.A) - Değişik- kezi şekli kab;.ıl ettiğimiz gibi nilmektedir. 

lik teklifini ileri sürerken Lort bir daha geri dönmeyiz. 
Bombay, 5 (A.A) - Hint Salı.sburı· kendı" bakımından çok Londra 5 (A A) Lort Sa-

• ' - milliyetperverleri fırkası kon-
güzel ancak sırf nazari bir lisburinin değişiklik teklifi el greye verilecek ıslahat proje-
kıymeti haiz olan Hindistan ko- kaldırma suretile büyük bir 

a ıtanne 

lngiltere 
-

2 Milyon Yardımı 
Kabul Etti 

Londra, 5 ( A.A ) - Avam 
kamarasıııda ticaret bakanı M. 
Ruciman taşıma kurumlarına 
yardımda bulunulmasını lieri 
süren bir bitik sunmuştur. 

Londra, 5 (A.A) - Deniz 
taşıma şirketl>!rine iki miyon 
İngiliz lirası yardım edilmesine 
lüzum gösteren kanun 52 ye 
karşı 231 ses ile avam kama
rasının tasdikinden geçmiştir. 

Rusya 
Lehistanla Ticaret 
Anlaşması Yaptı 

Varşova, 5 (A.A) - Rusya 
ile Lehistan arasında 1935 yılı 

için bir kontenjan uzlaşması 

yapılmıştır. Uzlaşmaya göre, 
Lehistan Rusyaya madenden 
yapılmış . eşya çıkaracak buna 
karşılık olarak Rusya da Le
histana balık, kimyevi ürünler 
kürkler havyar, şarap, patates 
ve antrasit kömüre verecektir. 

Romada 
Yeni Elçimiz itimat· 

namesini Verdi 
Ti ii;;eııiu Raflıp 

Roma, 4 (A.A) - Türkiyenin 
yeni Roma büyük elçi~i Hüse
yin Rağıp bugün Kirinal sara
yında kral tarafından kabul 
edilerek itimatnamesini vermiş
tir. mitesi kararlarını şöyle tavsif ekseriyet tafafından geri çev- !erini müzakere .. etmeksizin 

abaylaınayı ve projeye karşı H" y • tfal e ...... :~:r· rilmiştir. Bunuiıla beraber bir ima eıe 
~~ · durmayı kararlaştırmıştır. Mil-
Bu karar deli gömleği ve daha rye konacaktır. liyetperver fırkanın saylavlan "Çocuk Esirgeme 

kaattan bir yelek giyen bir Bombay 5 ( A.A ) - Genel genel vali toplantı devresini Korumu" Oldu 
idare muhtariyeti tazammun Vali Gandinin sınırdaki kasa- açmak üzere kongreye girdiği ANKARA, 4 (A.A) - Ata-
ediyor, Lort Salisburi arksın- baların yeniden inşa ve imarı zaman müzakere salonundan türk Himayeietfal cemiyetini 
dan şu sözleri ilave etmiştir. lehinde bir propaganda turne- çıkmıya ve vali gittikt:m sonra çocuk esirgeme kornnıu olarak 

Biz mahalli muhtariyetin te- si yapmak üzere Pişavere git- tekrar meclise gelmiye karar adlandırmış ve cemiyet yeni 
essüsüne taraftarız Zira bizzat mek için istemiş olduğu izni vermişlerdir. adını kullanmağa başlamıştır. 

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

Adanada Namık Kemal 
Günü Kutlulandı 

Mösyö Hitler 1935 te 
Parise Gidecek Mi? 

Pamuk Fiatları, ~hracatın Çokluğu Fon Rihentrop 
Berlin, 5 (H.R) - Parise 

gitmiş olan M. Hitlerin en ya
kın siyasi adamlarından Fon 

Ribentrop Berline dönmüştür. 

Avdetini müteakıp derhal M. 
Hitleri ziyaretle uzun müddet 

görüşmüş ve seyahatı hakkında 
izahat vermiştir. Pariste yapı-

Berline Döndü 

Çukurovayı Sevindirdi lan temaslarda Fransız - Al
man anlaşmasına zemin hazır
landığını gazeteler memnuni
yetle kaydediyorlar. Hatta ba
zı gazeteler 1935 yılında Sar 
mes' elesi hallediıdikten · "nra 
M. Hitlerin Parise bir zıyaret 
yapmasını da muhtemel görü
yorlar. 

Adana. 4 ( A.A ) - Büyük 1 
yurt sever Namık Kemalin ölü
mü yıldönümüne rastlıyan 2bi
rinci kanunda şehrimizin aynı 
adla anılan ilk mektebinde ta
lebeler bir toplantı yapmışlar 
ve yurt sever büyüğümüze 
saygılarını acıklanmışlardır. 

Adana, 5 - Halkın yurt bil
gisini ve sevgisini artırmak ve 
perçinlenmek için halkevimiz 
iki ay içinde 70 konferans 
yapmayı tasarlamıştır, Bu kon
feranslar yarından sonra baş-
lıyacak ve bunlar halkın en . 
çok toplu olduğu kahve ve 
gazinolarda verilecektir. Ge
çen yıl verilen konuşma ve kon
feranslar 20 tane idi. 

ADANA, 4 (A.A)- Çukuro
vanın bu yılki pamuk verimi 
ve satış değeri geçen yıllardan 
çok üstün ve sevindiricidir. 
Tutulan hesaplara göre 1934 
Ağustosundan ilk teşrin ayının 
sonuna kadar yalnız Adanadan 
dışarı çıkarılan pamuk 42140 
balyadır. Bu tutar 1933 yılının 
ayni aylarında ancak 9211 bal
ya idi. İki yıl arasındaki ayni 
aylar pamuk çıkımında 32929 
balyalık bir fark vardır. Çok
lukta olduilu gibi değerlerde 
de üstünlük göze batacak ka 
dar büyüktür. Geçen yıl yerli 
pamuğan kilosu 23-25 kuruş
ken bu yıl 42-44 kuruştur. Bu 
çıkış Adana çiftçi.siyle birlikte 
bütün yurttaaiıw ;ok sevindir
miştir. 

Adana, 4 (A.A) - Şehrimiz 
halkevi çocuk esirgeme ve ma-
arif kurumlarının geçen ':fil 
açtığı bakımevi çok çalışıyor. 
Geçen 33 günde yemek veri
len yoksul çocuklarin sayısı 
17583 tür. Bunlardan başka 
30 yoksul da yabm evindedir. 
Bunların da giyim ve kuşam
ları verilmektedir. Son günler
de şehrimiz zenginleri bu yu
vaya çok yardıma başladılar. 
Fabrikacılar 600 lira başka iki 
fabrikacımız da 200 çuval un 
verdiler. 

Ölen Ressam 
Paris, 5 (H.R) - Fransanın 

me~hur ressamı Albert Renard 
vefat etmiştir. Mumaileyhin bir 
çok değerli tabloları Luvr mü
zesinde bulunuyor. 

Prens Dugal 
Fransız Elçiliğinde 

Londra, 5 ( H.R ) - Prens 
Dugal dün akşam Fransız bü
yük elçiliğinde sefir M. Gorbin 
ile birlikte yemek yemiştir. 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON 31!51 BUGÜN TELEFON 3151 

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

Raspoti~ Ve Çariça 
JOHN, ETEL, LIONEL BARRYMORE kardeşler 

tarıdından temsil edilen bir şaheserdir Ayrıca 
FOX Dünya Havadisleri 

ö~:w:z- BiTMEMiŞ SENFONi 
Bir seneyi tecavüz Pans sinemalarında gösterilen dünyanın en büyük filmi 

Filimde Viyana Filarmonik orkestrası Siğan orkestrası Viyana operası korusu 
Viyıına çocuklar korusu tagamıi ederler 

SEANS SA TLARI ıs - 11 
Talebe seansları 



Sahife• 
* 

Casusluk Haya hm 
RI ar Marthe'ın Hatıralan 

- 57-

Alman Ataşenavalı Mü lerle 
Nihayet Göriişebilmiştim 

Natamam bir kurye, berbat 
edilmiş buğday bitlerile ne ya
pacakhm? 

Buradan dönmek ıçın üç 
hafta beklemeğe mecburdum. 
Zira üç haftadan evvel Av
rupa sularına gidecek vapur 
yoktu. Kafamda endişeler bü· 
yüdükçe büyüyordu. 

Bunları mülazim Mariye söy
liyemezdim. O bir asker gibi 
tehlikeye karşı yürüyor, hücu
ma geçmekten çekinmiyordu. 
Kendisini endişelerimden ha
berdar edecek olsaydım hare
katındaki emniyeti büsbütün 
kaybedecekti 

Yemek salonuna birlikte in
dik. Hayret.. Bütün dıvarlar 
Alman generallerinin, Kayserin 
resimlerile donanmışb. Hepsi
nin başında Hindenburg'un res
mi görülüyordu. 

Sofrada mülazim Marie, bu 
müşahededen doğan can sıkın
tısını kulağıma fısıldadı: 

- Burada duramam. Boğu
luyorum.. Bize bakan bütün 
bu çehreler beni daha ?:iyade 
hasta ediyor. 

Bu çehreler .... saf Alman çeh
releri idi. 

.,.Mülazim Marie düşmanla
rımızın çehrelerinden adeta 
tiksıniyordu, Campoya çıkıp 
dolaşmasını rica ettim. Hatta 
icap ederse başka bir otel 
aramasını da söyledim, 

- Böylece bir Fransızla 
bağlanmak istemdeiğim zanne
dilecek.. Hiç olmazsa bu zanna 
besliyeceklerini umarım. 

ilave ettim: 
- Bana yeşil, büyültücü 

ni tanıyordu. Orada böyle bir 
gözlük kullanmaklığım nazarı 

dikkati celbedeb lirdi. 
.,, t: * 

Alman Ataşenavalı Mülleri 
çak bekledim. Öğleden sonra 
otel hizmetçilerinden biri Mül
lerin geldiğini haber \•erdi. 

- Buyursunlar, dedim. 
40 - 45 yaşlarında uzun hoy

lu zaif bir adam kapımı vur
mağa bile lüzum görmeden 
odama daldı. 

Bu tarzda hareket çok canımı 
:sıkb. 

Müller kapıyı kapadmktan 
sonra dedi ki: 

- s. 32 
- Evet .. Fransızca bilir mi

siniz? 
- Hayır. 
Görüşmemiz lspanyolca olu

yordu. Budili pek az biliyo
rum. Bu sayede Müllere fazla 
faahal vermekten kurtulacak
bm. Önce termos şişelerini Al
man propagandacılarının veca
suslarının hususi mektuplarını 
verdim. Denizalb gemilerile bu
raya gelen bu adamlar gizli 
kuryeden başka suretle muha
bere deemiyorlan. 

Mektup kutusunu almak için 
arkamı çevirdim. Sonra sinirli 
bir tavırla paketi uzatarak iza
hat verdim: 

- Gece uyurken kabineme 
giren deniz sulan paketi ıslat
mıştı. Çehresindesi sertliği 
bırakmaksızın sordu: 

- Ne vakıt dönüyorsunu?:? 
- Beni buraya getiren va-

purla... İki hafta sonra döne-
ceğim. 

Müller Almanyanın "Çalı Ku-
şu,, vasıtasile kendine gönder
diği değerli paketi kollan ara
sında sıkıştırarak odamdan 
çıktı, gitti. 

- Sonu var -

camlı gözlükler almamzı rica 
ederim. Burada çok işime ya
rayabilir. Şimdiye kadarbu göz
lükleri almış olsaydım birçok 
şeyleri daha iyi görecek, oku
yacaktım. Madritte herkes be-
•• ....... . 
Okonomi Ve Yerli Mal-
lar Haftasına Hazırlıklar 
Her Tarafta Genel Kaynaşma Var 

Muğln' S (A.A) - Ayın on 
ikisinde başhyacak ökomomi 
ve yerli mallar haftası proğ
ramını yapmak için kurumlar 
başkanları belediye evinde top
landı. Çeşit işler hakkında sö7: 
~estiler. Bu söz kesimine göre, 
Okonomi ve biriktirme günleri 
içinde gösteriş yapılacak süslü 
otomobillerle gezilerek vitrin 
yanşı yapılacaktır. Evlerde kah-
velerde üzüm incir yenilerek 
kahve çay içilmiyecektir. Ka
labalık yerlere radyo konula-
rak Anlcara ve İstanüulda söy
lenecek deyimler dinlenecek
tir. Bundan başka mekteplerde 
müsamere verilecek sözenler 
haftanın anlamını söyliyecek
lerdir. Haurhklar ilerlemekte
dir. 
.. Şarkikarahisar 5 ( A.A ) -
Okonomi ve yerli mallar haf
tası pi'ogramı, haftanın başlan
gıcı olan 12-12-934 Çarşamba 
akşamı saat 18 de söylev ile 
açılacak ve ökonomi kurumu 
başkanı geçen 11 yıl içinde 
Türk sanayiinin genliğini ve 
ülkülerimizi anlatacaktır. Bun
dan sonra hafianm kutlulan
masınk geleceklere halkevinde 
meyve yemişler sunulacaktır. 
Cuma günü orta ve ilk mek
tep talebeleri ökonomi ve yerli 
mallar afişleriyle şehir içinde 
dolaşacaklardır. Aynca çarşı-

nın birçok yerlerinde ökono
miye artık ehemmiyet verilme
si ve bütün ihtiyaçların yerli 
mallariyle giderilmesi için sö
zenler söz söyliyecektir. Yeni 
hafta içerisinde yerli malı sa
tan ticaret evleri arasında vit-
rin yarışı yapılacakbr. 

İstanbul, 5 (A.A) - Beşinci 
ususal ökonomi ve biriktirme 
haftası için şimdiden çalışmıya 
başlanmıştır. Dün vilayette va· 
ıinin başkanlığı altında büyük 
bir toplantı yapılmış ve hafte-
nın candan kutlulanması yo
lunda söz kesimi yapılmıştır. 

Hafta içinde ticaret odasında 
bir yerli malı sergisi açılncak 
mekteplerde ve halkevinde 
müsamereler verilecektir. 

Ocak Kongreleri 
Kastamoni, 5 (A.A) - Vila

yet iç.inde fırka ocak kongre-
leri bitmiştir. Nahiye kongresi 
iki gün sonra yapılacaktır. 

• 
ıza aş it 

Temsil Heyeti 
Karşıyakada 

LÜKS Sinemasında 

JJugün 

ATMACA 
Piyes 3 Perde 

Nakleden: Ragıp 

~anı Aaır 

Soyadı Listesi 
Türk Dili Araştırma Kurumunun 

Bulduğu Öz Türkçe Adlar 
Anknra, 5 (A.A) - Türkdili 

araşbrrua kurumunun SO) adlan 
hakkında bulduğu K barfı lis
tesi şudur: 

Kartari, Kartay, Karuc, Ka
rumcu, Kasay, Mirza, Masmis, 
Kasi, Kaan, Kasut, Katar, Ka
blmış, Katkay, Katmış, Katrag, 
Kattan, Alp, Kntuk Kava, Ka
van, Kavart, Kurt, Kavsut, 
Kavurt, Kette Key, Kidir, Ka
ya, Kayaalp, Kayam, Kayan, 
Kayan Salcık Kayan So~an Ka
ya Okay, Kaygu, KaygaJak, 
Kayı, Kayımtu, K:ıyh, Kayman, 
Kaymaz, Kaymıs, Kaynun, Kay
sadu, Kaysın, Kayıtmaz, Tuk
men, Kirgiz (Ka) Kirkudu, Kir
kudu, Kımık, Kayurtar, Kazak, 
Kazan, Kazgan, Kazkurt, Ka
bud , Kelart, Kelbat, Kencu, 
Kene, Jenc, Besu Kene Tan
nın Kene Kencdogmuc Kencsarı 
Kara Karey Karkesar Kersin 
Keskin Ketbuga Kinsoo Kiray 
Kirayt Kilavun Kildi Kildis 
kirle Ali Paşa Kılıç Arslan 
Kına Kindan Kinik Kinson 
Kipcak Kiransal Kirboga Kir
cecek Kirhil Kirhan Hirhan 
Kocum Kocum Bogrul Kogu 
Koktay (Ka) Kokucin (Ka) Kola 
Koluman Kolu Sayın Kolus 
Komac K omas Komuk Konko
nas Kondu Konkur Kirtay Ki
sak Kitay Bahadır Hitay Ba
hadır Kiyagan Kiyan Kecek 
Kiyauman !Gyetcig Kiyatsıl 
Kızgın Kazıl Arslan Kızıl Boga 

1 
Kiztann Kimetdu Kimunsu Ki
mence Konurbay Korhan Kork
maz Korkulu Korkut Korkuta
ta korla elçi Kormalı Kosta 
Kosun Kosay Kosun Kotan 
Koturman KoyeuJ Koyuldar 
Kisecuk Kisi Kısm Kitmur Ko
burcak Koca Kocak Kocar 
Knç Kocam Bora Kocinbige 
Kockar Kodu Kocuk Kolbilge 
Konur Koru Kösem (Ka) Koy
suren Kutluk Timur Kovaycin 
Koyaytin Koba Kabasin Ari
kubay (Ka) Kubulan Koci Ko
cin Kutat Kndatmış Kongurat 
Kongurtay Kontacı Kuhak Kula 
Boga Kulan Kulatu Kulbat 
Kulkara Kulkizaga Kulukuluc 
Kulungara Kuluntaysi Kulyu 
Kumar Arslan Kuma.ilbay Ku
mus Kum us Kumza Kunaz Kun
tayıs Kupal Koyulmus Kuzu 
Korpac kokntey (Ka) Kublay 
Kuvart Kurat Kurban Kurmey
dan Hurmeydan Kurmus Kur
sal Kurt Kurtrogan Kurtulmuş 
Kurumeral Kuusan Kusun Ku· 
setmer Kurtluboga Karhan 
Kuscak Oğlan Kustemir Kusu
Kutacun Kutru' KuuaJ Kutamıs 
Kuderuk Kudus Kuda İlkay 
Kutan Kutar Kutas Kutas 
Kalu Kutay Kuli Kuutkan 
Kutlu Kutlup Kutlubuga 
Kutlucr Kutlu (Ka) Kutlu Bort 
Kutlunanc Kuspeygi Kutlu (Ka) 
Durmuş Kutlu Türgan Kutlu 
Kaya Kutluk Niğir Kutluk 
Söman 

A 

rans z Aliminin 
klı Endişeleri 

Avrupada Doğum Azlığıııdan 
Beyaz Irk Tehlikeye Maruzdur 
Paris, 5 ( H.R) - Framnz 

profesörlerinden M. Devregne 
Tıp akademisinde, Avrupada 
poğum azlığı yüzünden beyaz 
ırkın maruz bulunduğu tehli
keyi işaret eden M. Mussoli
niye cevap vererek Fransada 
doğum azlığı üzerinde mühim 
izahat vermiştir. 

Profesör birkaç yıl evveline 
kadar bir milyonu geçen do
ğumların bu sene 56 bini ya
bancı olmak üzere 682,680 ki
şiden ibaret olduğunu, buna 

mukabil ölenlerin 661,583 kişi 
olduğunu söylemiştir.Bu hesaba 
göre Fransad~ nüfus fazlalığı 
senede ancak 21,883 kişidir. 
Fransız alimine göre Fransa· 
nın nüfusu, doğumlar bu nis
bette devam ettiği takdirde, 
yüz seneye varmadan İspanya
dan aşağı olacakbr ve Fransa 
büyuk devlet olarak acun ha
ritasından silinecektir. Hatip 
Almanya ve ltalyada nüfusu 
arttırmak için alınan tetbirleri 
sayarak sözüne son vermiştir. 

Türkiye - Yugoslavya 
Uyuşturucu Maddeler Anlaşmasını 
Tadil Müzakerelerine Başladılar 
Belğrat, 4 (A A) - Türkiye 

Yugoslav Afyon mukavelesinin 
tadilini müzakereye memur 
Türk heyeti bu sabah buraya 
gelmiştir. Heyet istasyonda ti
caret ve sanayi bakanı mösyö 
Dimitroviç ile diğer birçokları 
tarafından karşılanmıştır. M. 
Dimitroviç misafirleri selamlı
yarak Balkan devletleri ara-

sında iktisadi hareketleri tan
zim yolunda ilk misali teşkil 
eden Türk - Yugoslav afyon · 
mukavelesinin çok mühim ol
duğunu söylemiş ve murahhas
lara muvaffakıyet dilemiştir. 
Türk ve Yugoalav murahhas
ları öğleden sonra ilk toplan
tılarını yaparak çalışma proğ

ramlannı hazırlamışlardır. 

------··~·~·~· ........ ·~·-·...---~ 

Çin' de Yeni Islahat 
-·~·-·· Berlin, 5 (A.A) - Çinin Ber- eden elçi, son zamanlarda Al-

lin orta elçisi M. Lin Ching ga- manya ile Çin arasındaki tica-
zetecilerin sormuş oldukları sor- retin Çinin dış ticaretinin ev-
gulara karşılık vererek demiş-: rensel ökonomik buhrandan 
tir ki: 
Çinde komünizm pek yakında 
yok edilecektir. Çin hükumeti 
yakında mecburi askeri hizmet 
kuralını kabul edecektir. Elçi 
Çinin çok yakın bir zamanda 
yeni bir gençlik devresine ka-
vuşacağını teyit etmiştir. Çin -
Alman münuebetlerine iıaret 

ciddi surette müteessir olma
sına rağmen sürekli surette 
terakki ettiğini bildirmiştir. Çin 
elçisi bundan başka Nankin 
hükümeti tarafından yeni de-
mir yolları yapılması ve bazı 

nehirlerin yollarının taranması 

için projeler hazırlandığını söy
lem istir. 

• ~anuauevveı ·n•3• 

Germen Dillerinin 
Ozgülüğü 

Özgü bir ayirtasanı olan 
Germen dillerini ayrı irdemek 
gereklidir, onların ö1gü ayırta
sanı urukbilik'te hem de er
tekte başlı yargılara yer ver
mektedir. 

Hint - Aurupa diller; ün
selbiliğinin en meraklı kılınla 
rından biri de Germen dillerin
deki ündeşler almaşmı' dır; Al· 
manlar buna Lautverschiebung 
derler. Bu kılın aşağıdaki tö
rülerle sınırlanmıştır. 

Bu törüleri Y akop Grim 
(Jacop Grimm) 1822 de bul
mu ·tur: (Deutesche Gramma
tik)! 

1, ilkin (b, d, g) ündeşleri 
sertleşerek (p, t, k) olurlar. 

2. Sert (p. t. k) ündeşleri 
iki ayn yolda değişimlere uğ
ramışlardır. Buna gramatikal 
almaşın ya Vemer törüsü der
ler. Bu sert ündeşler, Hint -
Avrupadilinde, onlardan sonra 
gelen sözüyesi vurgusuz olursa 
yumuşarlardı. Başka tüştülerde 
sürekli suretlere dönerler. (f, 
th: h) olurlar. 

3. içten üflemeli yumuşaklar 
( bh, dh, gh) yalın yumnşak 
(b, d, g) olurlar. 

Bu kurallara aykırı düşen 
örnekler çoktur; bu türden ola
rak bir sertten sonra gelen t 
ile s den sonra gelen sertler 
almasına uğramazlar. 

Ertek içinde. İsa doğumunun 
VI ncı yüz yılına doğru, başka 
bir almaşın daha türümüştür, 

ancak bu değişim ondan son
ra Almanyanm ellik dili olan 
Yukarı - Almancaya özgü 
kalmıştır, Yalmz dış seslerine 
dokunarak bunlar aşağıdaki 
değişimlere uğr.ımışbr: 

T sesi z ya ss, - d sesi t, 
- th sesi d olur: 

İşte görülüyor ki ündeşlerin 
ünlenişi Germencede büyük 
bir kaypaklık gösterir. Böyle 
özgü bir kılın Ariyen diller 
alanında yalnız Ermenicede bu· 
lunur; bu dili çokluk İran kü
mesine verirlerse de bu ka
rakterinden dolayı ondan ay- . 
nlmaktadır. Ermen!cenin bu 
değişimde Germen dillerine 
benzeyişi ne komşuluk ne de 
erteklik bir bağla aydınlabl
maktadır; anlaşılan, bu eski, 
yerli dillerin erkiıinden ileri 
gelir. Ermeni oymağının ariyen 
üyesi yerli elgünler üstüne ka
tılmışbr, o yerli elgünler (öz
geuruk) denilen Kafkas ile 
Küçük Asya budunları küme
sindedi, bunlara özgenuk den
mesi ne semitik ne ariyen ol
madıklanndandır. işte bu bu
dunlar sert ve yumuşak sesle-
rin ayrılığını iyi bilmezler. Bun
lar gibi Boğaz - köyde çıkan 
çivi yazısı belgelerile tanılan 

içinde yesli bir dille berkçe 
aşılanmış bazı Ariyen üyeler 
bulunan Hititçe de kuılandığı 
çivi yazısında sert ile yumuşak 
sesleri ayırmaz. ikisini de ay
ni imlerle yazar. Bu iki sese 
serisindeki dalgalanış Etrüskle
rin de dilinde görülür. (Etrüsk
lerin küçük Asya yerlilerinden 
olduğu bellidir.) 

Böyle olunca Ermenicede gö
rülen ündeşler almaşmmın, Ül
keyi ala Ariyen üysei üzerine 
yerli elgünlerin erkisin. Ger
men dillerindeki almaşım söy
leniş özgülükleriyle aydınlat

mak isteyenler de vardır; bu 
almaşm ünsel aygıdın özgü bir 
fizik durumundan ileri geliyor
sa, bundan Germen budunları
nın, anatomice, ilkin Hint -
Avrupa dilini yaratanlardan 
dolayısiyle başka ırktan olduk
larına yargı vermek gerektir. 
Ancak germen dillerinin evrili
minde. Ermenicede oldv2'u 2i-• . 

Yazan : Ahmed Cevad 
bi, an duru ar:iyen olan Ger
menlerin üstlerine geçip yer
leştikleri yerli elgünün dilbili
mik erkisini görmek daha ko
lay olur. 

M. Karsten, Gemenlerin akı
nında Baltık ilevlerinee yerleŞ
miş bulunan elgünün çınlak 
berk sesleri olmıyan bir dU 
konuştuğunu düşünüyor, şimdi 
dahi Finlerin dili böyledir. Ger
men göçmenleri yerlilerin ur 
gunsuz söyleyişi ile yavaş ya
vaş dillerinin değiştiğini gör
düler: Araevlenmelerden doğan 
melezlerin yeni ünsel yordaoı
lar kazandığı bilindiğine göre, 
sonunda Germenler bu bozuk 
söyleyişe · kendileri de alıştı
lar. 

Undaşiar almaşını kalanından 
iki sonuç çıkarılabilir. 

Birleyin, Germen dilleri, 
Hint - Avrupa dilinin ilkİD 
kepinden en çok uzaklaşaP 
diller olduklarından köknel di
li geliştiren urktan değildir. 

lkileyin, gösterilen eypteP 
dolayı, ariyen oymağının beşiği 
Germen dillerini konuşmuş olal1 
budunlanu tuttuğu ülkeler için
de bulundurulmaz. 

Bu yargıları özgülükle bir 
Alman, Sigmund F eis, ( Kultur, 
Austbreitung und Herkunft der 
İndo - Germenen 1913) adlı 
bitiğinde, bir de İsveçli T. E· 
Karsten ( Anciens Gennanis ) 
inde ( çeviren: (F. Mosse, 1931, 
Payot, Paris ) savlamışlardır. 

Urukbilik: ( Etnologie ) -
Kavmiyat. 

Ünselbilik: (La Phonetique) .. 
Svatiyat. 

Almaşın, almaş; NöbetleŞt 
değişme ( alternance, mutati-
on). 

Ündeşler almaşım: ( Muta-
tion consonantique - Lantver 
schiebung ) . 
Tebadüli huruf, tebadüli asvalt· 

Törü : Kanun 
Sözüyesi : Hece 
Tüştü : Ahvali isimden bif 

(cas) 
Sürekli (ses) : Spirante 
Tür : Kabil, şık 
Ellik : Resmi, miri 
Ünleniş : (A:-ticulation) 
Öz gevuruk (Allaphyle) 

. ikircik : Şüphe, tereddut 
Ünsel aygıt : Savti cihaz 
Durum : Vaziyet 
İlev : Nabiye, havali 
Çınlak : (Sonore) 
Berk ses : (Sclusiv) 

ı,o' 
Çöçmenler : Muhacirler, ~ 

lonlar 
Araev)enmeler:(İntermari•S'e5 
Yordam : Meleke, istidat 
Sonar : Netice 
Birleyin : Envela 
lkileyin : Saniyen 
Köken : Menşe, (Origine) I) 
Köknel : (Originel, origiıı' . o~ 
Eyp : Hikmet, sebep (raıs 

metif) 

Japonyad8 
Mali SiyasetİJl 

Esasları t 

Tokyo, S (A.A) - Milleh 
meclisinde mali siyasasını jıll , 
eden M. T akahasi bu siyB5~, 
nın banka faizlerini aşağt111 e 

.. t{ 
mak yetinceye kadar bil ~ 
açığını bonolarla kapatıt'.~1 
yülçsek faizli bonoları az fıı' ~ 
bonolarla azar azar değişııı~,, 
ve bütçe müvazenesini h9V 

lamak olduğunu söylemişti!· 

Karacas~ hakimi pıı' 
Tedavi için lstanbulda p.~' 

Junan Karacasu hakimi Ba)' 101 

met Fahri memuriyeti bBtl' 
gitmek üzere şchriıniıe 
miştir. 
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Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 
48 -

Emirlerine İnkıyat Edilmesiııi İstiyeıı Bir Reisin AnıirYiirüyiişii 
ile Başa Geçti .. Basaıııakları Üçer Dörder Atlıyarak Saraya Daldı 

- ? ? ? ? 
- Çünkü benim sevdiklerim 

benim olmağa mahkiimdurlar 
Ne bir meş'ale, ne de bir 

kandil... 
Boğazın üstünden Marma

raya vuran ince Ay, dalgaların 
ıırtından lastik bir top gibi 
çclinerek geriye dönüyor, ha
fif ve donuk bir ışık, sık dallı 
ç,ınarlardan süzülerek odaya 
dahyordu. 

Karıılık1ı serilmiş iki Ceylan 
derisi arasında geniş bir tepsi.. 

Meyvalar ve çiçekler .. 
iki üç Altın ibrik, ara sıra 

kendiliğinden hareket ediyor, 
yayvan ağızlı bir kase kalkıp 
kalkıp iniyordu: 

Vasilisaa lren içiyordu .. 
Evet bu gece sarhoştu, iç

mişti. içiyordu ve daha kim bi
lir ne kadar içecekti de.. Sar-
hoştu, bir sarhoş ki, beyaz diş
lerini sıkarak yutkunduğu şeb
•et, mavi gözlerinde ateşler sa
çan iki volkan gibi yakıyordu. 

İnce bir ipek gömlek altında 
titriyen göğsü ikide bir kim 
bilir hangi maveradan gelen bir 
raşe ile geriniyordu. Karşısında 
sarı saçlı bir genç süzgün göz
lerini ona dikmiş dudaklarını 
ısırıyordu. İren asabi kahkaha
larla gülüyor, kupanın birini 
boşalbp birini dolduruyordu. 
Şarap kasesini bir ayyaş ace
lesiyle dudaklanna dayıyor, ağ
zından taşan lalrenkli şarap çe· 
nesinden memesinin oluklarına 
akıyordu. 

- Eşşşek Teodos! Diye hay
kardı. O solucan suratlı kanya 
işık ,,lan eşek! 

Ve karşısındakini süzgün 
gözlü delikanlıya bakarak de
vam etti : 

- Arslan gibi kadınım ... 
Beni anlamıyan... ÔkUz ... 

Sonra birdenbire gencin üze
rine ahldı. Delikanlının kıvır

cık bıyıklı dudaklarına ağzını 
dayadı. Soluya soluya öpmeğe 
tmmeğe başladı ... 

Dışarıda rüzgar dilsiz denize 
dalgaların ağzından maval oku
tuyordu .... 

. . . . . 

. . . . . . 
Bu sırada Bizans donanması 

Aınirallanna mahsus olan kal
:Yon yamaçlarından erguvan ko
kulan fışkıran burun ya-
~aş yavaş dolanıyor, Kalamışa 
giriyordu. 

Bizansın en sihirli sahiline 
ıecenin bu ilerlemiş saatında 
l•randi direğinden sallanan 
Qıaslup amiralile gelen bu gemi 
denizi köpüklendiren iki sıra 
küreklerile . bir ölüm elçisini 
•ndırıyordu. . 

Eloter rıhtımından bir gumena 
•çıkta kürek üstünde bir an 
Çalkandı. 

Sonra birden, baş tarafında 
bir ıneş'alenin yanıp söndüğü 
Ri>rüldü. 

Bu galiba ev~elce kararlaş
larıJrnış bir işaretti ki, o anda 
~atır btnaklarınm dallarına 
•tıl dalgalar vuran bir 
~tka meş'alenin de gene tıpkı 
~lıun gibi birdenbire yanıp bir-
1.1cnbire söndüğü görüldü. 
d l<üçük bir sanda!, sükun için
e sanki kendiliğinden geliyor:llf gibi, hiç bir ses çıkarmak
•tı.n kalyondan ayrıldı. 

t. ..... Oç dakika sonra, Eloter rıh
--.uıa yalın kıhnç üç adam, 

maverai birer Karakoncolos, 
çevikliğiyle zıplıyorlardı. 

Sahile ilk çıkan Nisefor ol
muştu: 

Kabr tamaklan arasından ko
şup gelen iki muhafızla karşı

laşınca imirane bir tavırla: 
- Tamam mı diye sordu. 
Muhafıı.lar dalkavuklukla yer· 

lere kadar eğildiler. 
İçlerinden biri, iıitilir işitil· 

mez bir sesle: 
- Evet efendimiz... Diye 

mırıldandı. 
- Uyudu mu? 
- Onu bilmiyoruz efendi-

miz? 
- Şimdi nerede bulunuyor? 
- Dairesinde efendimiz .. 
- Yalnız mı? 
- Hayır efendimiz ... 
Bu sırada Leon Nisefora 

yaklaşmıştı. Muhafızın cevabmı 
duyunca bütün o granitten cid
diyetine rağmen hafif bir kah
kaha savurdu: 

- Desene ki mukaddes ka
dını aşıkile kucak kucağa ya
kalıyacağız .. 

Nisefor ona bu laubali hare
ketini doğru bulmadığını ihsas 
eden bir çimdik atbktan sonra 
muhafıza sert sert emretti: 

Fazla söze lüzum yok!.. Düş 
önümüze bakalım ... 

İki asker nhbmdan saraya 
yükselen sathı maili hnnanmağa 
başladılar. 

Niseforla Leon ve diğer üç 
zabit koşar gibi bir yürilyiifle 
takibe başladılar. Az sonra beş 
arkadaş Eloterin mermer mer
divenleri üstünde bir ayak di
vanı kuruyorlardı. 

Leon bir tereddüt geçirmit 
sormuştu: 

Buraya yapayalnız geldik, bir 
tuzağa düşmüş olmıyalım ... 

Gece, hışırdıyan yapraklar, 
sahili tuzlıyan ölü deniz, bu de
kor içinde ceneral Leonun asa
bı galiba bir az bozulur gibi 
olmuştu. 

Fakat Maliye nazırı boş lafa 
papuç bırakmadı: 

- Haydi .. Haydi diye mı
rıldandı. Çocukluğa lüzum yok .. 
Her şey tamamdır. Her şey 
arzu ettiğimiz gibi olmuştur. 
Eloter on iki saattan beri her 
manasiyle bizimdir, Altın miğ
f erlilerin nöbet aldıktan gece 
Amavudun bulunduğu yerde 
bize pusu kuracak kahraman 
nerede? 

V c emirlerine inkıyat edil
mesini istiyen bir reisin imir 
yürüyüşiyle başa geçti.. Basa
maklan üçer dörder atlıyarak 
saraya daldı. 

Leonla arkadaşlan da onu 
takip ettiler. 

Her on adımda bir, bir göl
genin önlerinde yerlere kadar 
eğildiği görülüyordu. 

İkinci kat merdiveni ortala
dıkları zaman, yukarıdan gelen 
biriyle karşılaştılar. Bu bir za
hitti. Leon dehlizde yanan kan
dilin ianesiyle bunu tanıttı: 

- Bölüğün amiri, diye fısıl
dadı Nisefora. 

- Ala... Öyleyse söyle bizi 
hareme götürsün. 

Zabit belinden palasını sıyı
rarak önüne düştü. Bir iki do
lambaçtan geçtiler, iki üç da
kika sonra zabit bir duvarı 
boylu boyunca kaphyan üstü 

sırma · işlemeli bir perdenin 
önünde duruyordu. Niseforun 
bir itaretiyle bn perde açıldı. 

Mızraklı bir zırhlı Hassa bu
rada nöbet bekliyordu. 

Leonnla Nisefor, ikisi birden 
ona yakla'8rak yanaklannı ok
şadılar. Bu Arnavut diye anı
lan adamdı. Niaeforun kulağına 
dudakJannı yaklaşhrarak: 

- Az evvel bağırıyor, şarkı 
söyliyordu.. Diye mırıldandı. 

- Ya timdi? 
- Sesi çıkmadığına bakı-

hraa. ... 
- Uyuduğunu mu söylemek 

iıtiyorıun? 

- Zannetmem. 
- Neden? 
- Herif hila yanında .. Onu 

dehlemeden yatağına girmez ... 
Yata kalırsa, ya sevişiyorlar .. 

- Yahut? 
- Yahut ta hamamdadırlar. 
Bu kadar izahat kafi idi. Ni

sefor fazlasını dinlemeğe lüzum 
görmedi. O, önden Leon arka
dan V asilissanın dairesine dal
dılar. 

Hiç bir ses işitilmiyordu. 
Geceleyin bir düşman karar

gahına ansızın baskın yapmağa 
gelmiı bir keşif kolunun ihti
yatkarlığiyle palaları ellerinde 
etrafı fanya tanya ilerlemeğe 
başladılar. 

Büyük salona girince Vasi
lissamn yatak odasından gelen 
ııık gözlerine çarptı. Hep bir
den oraya doğru yürüdüler. 
Az sonra renk renk çi
çekler cins cins meyvalarla be
ı:enmit müdebdep sofranın ba
tında bulunuyorlardı. lıte o za
man Leonun kulaklannda ıınl
hlanna kanıan billur bir ses 
çınladı. Leon başını çevirince, 
ıol tarafta yan açık bir kapı 
gördü. 

Ses ıakrak kahkahalarla an
lahyordu: 

- Sen beni ne zannediyor
sun a yavrum. Benim tek sö
züm seni gırtlağına kadar al
bna g6mebilir. 

Buna bir az kalınca bir ses 
bir erkek seıi cevap veriyordu: 

- Fakat hazinede para yok
sa.. Maliye nazın veremem diye 
ayak direrse .. 

- Maliye nazırı mı? Elin 
sersemini adam yerine mi ko-
yuyorsun? Bir tek emrimle sana 
yarın iki Etek yükü Albn bul
durabilirim. Hatta ıeni mem
nun etmek için ne yaparım bi
lir misin? Bu Albnlan Nisefo
run sırtına yükletir senin kapı
na qeksiz tqıbnm .. 

Bu ıon sözleri işitince Niae
forda ı:erı e kadar tahammül 
kalmadı. 

Yüzü sapsan kesilmişti. Kan 
çanağına danen gözlerini dön
düre döndilre arkadaşlanna bir 
baş işareti verdi. Beş arkada
ıın beşi birden yerlerinde yay
landılar. Birer zıplayııta küçük 
kapıya yaklaşblar. Leonun şid
detli bir tekmesi bu kapıyı ar
dına kadar açb .. 

Korkak bir erkek resi işi
tildi: 

- Haaaaay! 
Emretmeğe alışkın bir kadın 

sesi hayretle sordu: 
- Kim o? Ne var? 
Hamamın havuzu içinde sar

maş dolaş ayaktaydılar. 
- &nu vaı -

-
Son Dakika: 
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lsnıet lnönü, Şükrü Kaya T rakyaya 

Hareket Ettiler 
Bay Recep inkılap Dersi.erine Başlıyor 

Ankara 5 ( Hususi ) - Teşkilatı esasiye kanununda yapılan tadilata ait tarihi celseden çıkan 
Başbakn General İsmet İnönü ve Dahiliye Bakanı Bay Şükrü Kaya C. H. F Umumi Katibi Bay 

Recep lstanbula hareket ettiler. İstasyonda hararetle teşyi olundular. 
İstanbul 5 ( Hususi ) - Yarın ( bugün ) şehrimize muvauletlerine intizar olunan Baıbakan Ge

neral İsmet lnönü ile İç İşleri Bakanı Şükrü Kaya 1stanbulda durmaksızın doğru Trakyaya geçe
ceklerdir. Fırka Umumi katibi Bay Recep yann ( bugün ) Üniversitede İnkılap derslerine baş
lıyacaktır. 

Yunanistanda Mühim Bir Toplantı 
,. İstanbul, 5 (Hususi) - Atinadan bildirildiğine göre Başvekil M. Çaldaris muhalif fırkalar li-
derlerini yann (Bugün) içtima& davet eylemiıtir. Davetliler arasında M. Venizeloıta vardır. 

Bu toplanbyo büyük bir ehemmiyet verilmekle beraber konuşulacak meseleler hakkında sıkı 
bir ketümiyet muhafaza ediliyor. 

Arif Oruç Haini Bulgaristan da 
IST AN BUL, 5 (Hususi) - Sofyadan b:Jdirildiğine göre Pariste bulunan vatan haini Arif Oruç 

tekrar Bulgaristana gelmiş ve Bulgar hükümati tarafından Bulgar tibiiyetine kabul edilmiştir. 
Kendisine Şumuideki mektepte muaIJimlik verilecektir. 

Soyadi Nizamnamesinde Değişiklik 
ANKARA, 5 (Hususi) - Devlet şurasında tetkik edilmekte bulunan Soyadı nizamnamesinde 

bazı değişiklikler yapılmışhr, Buna göre bir nüfus müdürlüğü mıntakasında sicilde kaydedilenlerden 
yalnız bir vatandaş bir soyadı kullanabileceklerdir. Aynı aileye mensup bulunmıyanlar bu adı 
taşıyamıyacaklar ve kütüğe yazdıramıyacakJardır. 

C. H. F. Grup Kararları 
(Ba~tarafi 1 inci sahıfedt) 
İstanbul 5 ( Hususi ) - Ye

ni saylav seçiminde Cumhuri
yet Halk Fırkasının yirmiden 
fazla kadın namzet gösterecei 

ğı tahmin ~dilmektedir· 
Ankara il (A.A) - Cumhu

riyet Halk Fırkası ~bu Bay 
Cemil Uybadının başkanlığında! 
toplandı. 

1 - Kadınların meb'us seç· 

meleri ve meb'us seçilmeleri, 

seçenlerin yaşlannın 18 den 
yukarı bir hadde çıkanlması 

için teşkilib esasiye kanununda 

değişiklik yapılması hakkında 
Fırka divanının teklifini lımet 
İnönü izah etti. 

Fırka gurubu esas ve usul 
yönlerinden meseleyi uzun uzun 

tetkik ettikten sonra teıkilib 

esasiye ve meb'us intihabı ka
nunlarında gerekli olan deği
ıikliklerin yapılmasına müttefi
kan karar verilmişt · r. 

2 - Unlardan alınmakta 
olan verginin nüfusu az olan 
kasabalardan kaldınlması hak-
kında hükumet teklifi memnu

niyetle tasvip olundu. 
Maldm olduğu üzere buğday 

koruma kanunu gereği olarak 
alınan un vergisi müstahsil 

1 
4 - Büyük Millet Meclisinin 

yenilenmesi teklifi. 
5 - İlk kanun çarşamba 

günü yuca meclise an:olanaca-
ğından İsmet İnönü fırka guru
bunu haberdar etmiştir. B. M. 
Meclisi yenilenme karanndan 
sonra faaliyetine devam ede
cektir. 

Ankara, 4 (A.A) - Cum

huriyet Halk Fırrkası meclis 

gurubu bugün toplanarak Türk 
kadmına saylav seçme ve .. t

çilme hakkını veren tarihi ka

rarını almııbr. 
Meclia gurubunun bu kararı 

memleketin içinde ve dışında 

liyık olduğu büyük ehemmi

yetle karıılanmışbr. Atatürkün 
gösterdiği yolda ulusu daima 

eyiye ve ileriye götürücü ka

rarlar alan Fırkamızın bu son 
karan büyük Türk kadınına 

içtimai ve siyui hayatta bütün 

ulusların ütünde yer vermiştir. 

Cumuriyet idaresinin bqlangı

cındanberi bayata giren Türk 

kadınını Fırkamız ilerilik yo
lunda elinden tutınuı ve onu 
muvaffakıyetle yürütmilttür. 
Çarşaf içinde, peçe albnda, ka
fes arkasındaki Türk kadmını 

köyliiniin kendi yiyeceği için arbk tarihlerde aramak kabil 
kara değirmeninde öğüttüğü olacakbr. Kanunuesasinin ken-
undan alınmamak maksadını diıine vermiş olduğu bütün 

içtimai haklara sahip olan 
güder. Ufak kaubalarda bu- Türk kadını, evvelki medeni 
lunanlann bir kısmı müstahsil 

mevkiini selihiyetle işgal etmiş, 
olduğu halde kasabalı sayıla- iş hayatının her safhasında 
rak bu vergiye tabi kaldığın- muvaffakiyetler göstermiştir. 
dan bu tadil teklifile tatbikatta Siyası hayatta tecrübelerini 
büyük iyilik olacağı görül- yapan Tük kadınının bu ıe- . 
müştür. fer de saylav seçme ve seçil-

3 - inhisarlar idaresinin me hakkım almak suretile hak-
satbğı tuzlann tütün ve ispir- larının en büyüğünü elde etmit 
tolu maddeler gibi her yerde oluyor. 
ayni fiatle satılması ve Ziraat Türk kadını bundan böyle 
Bankasının esas bünyesinin ıs- ulusun mukadderabnı hakim 
Jahı,silolann çogaltılması, Ziraat olacaktır. Medeni meıMekctle-
Bankasına borçlu olan çiftçi- rin bir çoğunda kadından esir-
lerin tediye ve vadelerinin uza- genen hu hak, bugün Türk 
hlması için hükümetin diişün- kadınının elindedir ve onu se-
dUğü tetbirlerin yeni intihap lihiyet ve liyakatla kullana-
beyannamesinde millete ilin caktır. 
edileceği hakkında ismet lnö- Anadolu Aiansı bugUn fır_. 
nünün verdiği malümat fırka kanın bu tarihi kararını yazar-
grubu tarafından alklflarla kar- .ı. ken T6rk kadınını kutlulamağı 
p}anmJtbr. _ _ vazife bülr. x 

Cenevrede Sıkı 
Konuşmalar 
Başimafı 1 inci sahi/ede 

erre Laval, ltalyan baş murah
hası Baron Aloisi ile Sar da
vası üzerinde görüşmüştür. Ba
ron Aloisi Roma anlaşması 

hakkında Fransız Hariciye ba
kanına izahet vermiştir. Millet
ler cemiyetinde bugün bu mese
le etrafında başhyan görüıme
lere yann da devam olunacak· 
br. Mösyö Laval yarınki ( bu-
günkü ) toplantıda da Fransız 
noktai nazannı anlatacaktır. 

Varşova, 4 (A.A) - Eks
presprondi gazetesi Marsilya 
suikastının neticelerini tetkik 
ederek diyor ki: 

Leh usulü Yugoslavya için 
çok samimi duygular besle
mekte ve onun acısına tama-
mile iştirak etmektedir. Ancak 
milletler cemiyetinde müşterek 
bir hareket mahiyetinde olabi
lecek ve cemiyet azasından 
birine karşı yapılacak hiçbir 
şeye ittirak edemez. Bizim ka
naatimizce uluslar kurumu rolü 
ihtilafları vahimleştirmek değil 
düzeltmektir. ......... 
M. Rozvelt 
Pamuk Tahdida

tını İmza -Etti 
Vaşington, 5 (A.A) - Roz

velt 1934 - 35 pamuk rekolte
sini on milyon balye olarak 
tahdit eden bankhat kanununu 
tasdik etmek suretile mecburi 
hükumet kontrolunun 1935 re
koltesi üzerinde devamını te
min etmiştir. 

Tayyareciyi 
Altı Tayyare Arıyor 

Bulamıyor 
Homolulu 5 (A.A) - Tay

yareci Ulmun bir tarafta görül
düğü hakkındaki haber teeyyüt 
etmemiştir. 

Honolul 5 (A.A) - Ulmun 
gönderdiği bir telsizde kendi
sinin Honolulun cenubunda de
nize indiği ve iki saat kadar 
yüzebileceği bildirilmiştir .Araş
brmak için alb deniz tayyaresi 
yola çıkmışhr. Son dakikada 
bulunduğu yerin keşfedildiği 
bildirilmiftir-
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Pami Y aylasınd Bir us Sefer Heyeti 
Lenin Tepesine Sovyet er Ba 

Dönenler Arasında P 
rağı ikildikten Sonra Heye Dağılmıştı .. 

Moskova hükumeti, Pamir 
yaylasının bilinmiyen yerlerini 
dolaşarak "Dünyanın çatısı,, de
nilen tepelere Sovyetlerin kızıl 
bayrağını dikmek için, 1928 te, 
"Gorubnof,, un başkanlığı altın
da bir sefer heyeti kurmuştu. 

Rusheyetine Alman, Avustur
yalı Alpinistler de girmişlerdi. 
928 haziranının on dokuzuncu 
günü 200 atlıdan ve 250 deve
den müteşekkil sefer heyeti 
yola çıkmış bulunuyordu. Pamir 
yaylasında beş ay süren bir 
tırmanma, yükselme yürüyüşü 
yapılmıştır. 

Gruplar Toplanınca 
Gruplar birbiri ardınca dön

meğe başlayınca yoklamalar 
yapılmış, sefer heyetinden bazı 
şahsların eksik oldukları görül
müştü. Grubnof, yoldaşlarından 
bir kısmının yolda kaldıklarını, 
bazılannın yardım istemeğe, 
haber götürmeğe gittiklerini, 
hatta ölenler de olduğunu bi
liyordu.Yalnız sefer heyetinden 
Petrofun ne olduğu öğrenilme
mişti. Petrof elmacık kemikJeri 
çıkık, sanşın ve sessiz bir de
likanlı idi. Ecdadından birinin 
sarı ırka mensup bir kadınla 
evlenmesinden melez bir aile 
vücut bulmuftu. Petrof yalnız . 

vodka içtiğinde sessizliği bıra
kır, tahmin edildiğinden fazla 
gevezelik ederdi. Konak yer- · 
)erinde kafileden ayn durur, 
ateşe sokulmaz, başını sallıya

rak toprağa bakardı. Deveci
lerin şarkıları, müzikleri fazla 
sürerse, içten gelen bir tesirle 
ortaya ablır, saatlarca danse
derdi. o bu alemde kendini 
yapayalnız saymakta idi. 

Kafilede Petrofun dostu yok
tu ama ona kimsenin darıldığı, 
gücendiği de vaki değildi. Bir
likte karşılanan zorluklar, ka
rışıklıklardan doğan kızgınlık
lar, kavgalar, hatta kinler ona 
gelince eriyordu. Yardım isti
yenlere elini uzatmağa daima 
hazırdı. Fakat kendinden fazla 
yorgun ve bitkin düşen bir 
yoldaşa, aranmadıkça yardım 
etmeği düşünmezdi. O bu halile 
kafilenin beyinsiz, düşüncesi 
olmıyan sadık bir hayvanı sa
yılırdı. 

4200 metre yüksekliğindeki 
Tuzlu göl sahilinde kurulmuş 
bulunan dünyanın en yüksek 
şehri olan karakulu geçtikten 
sonra garp cihetindeki müthiş 
cumudiyelere ( buz dağlarına ) 
varanlar arasında oda vardı. 

Karakulda 
Karakul'da souktan donan 

develerin yansını bırakmak 
gerekleşmişti. Hastalarla mal
zemenin bir kısmı da burada 
terkolunmuştu. 5000 metre yük
sekliğe çıkılınca sefer heyeti 
radyolarının antenini kurmuş
lar, Moskova, Berline kadar 
seslerini duyurmuşlardı. Deri
den yapılmış çadır içindeki 
mikrofonun karşısında duran 
Petrof, kafile reisi söylerken 
ona özenle bakıyordu. 

7000 etrede 
Alpinistler 7000 metrede 80 

kilometre genişliğinde buz 

mağaraları, tepeleri, dereleri 
buldular. Nihayet 7150 metre
de, Sovyetlerin en yüksek te
pesi sayılan Lenin tepesine 
Sovyetler bayrağı dikildi. Bur.-

dan sonra sefer heyeti Pamir 
yaylasından · inerek dağıldı: 
Bazıları ovaya inmekte acele 
ettikleri halde bir kısmı Kır-

gızlar, Dankalisler Somalistle
rin göçebe hayatı yaşadıkları 

yaylada kaldılar. 
Dağlar-ın Eteklerinde 
Alplardan iki kat yüksek 

olan bu dağların eteklerinde, 
adamlar kendilerini beslemek-

Bı1· l~ıı·t1 ı: 1\lıc.ıııı 
ten aciz olan toprağa sarıla
rak yaşıyorlar. Donmuş çöller
de nadiren yağan yağmurlar 
ekinlerin çıkmasına yetişmez. 
Yerlilerin muazzam gayretleri 
ile ~ · ~ .. ' •· ~·· ...... 1. t--··'--1:l"Qa 

ot yetişir. Yüksek yaylalarda 
Kırgızların hayatına tebammül 
edebilecek pek az kadın var
dır. Evlenenler karılarının dinç, 
mukavemetli ve genç olmasına 
dikkat cder:er. 

Petrofa Gelince 
Petrof bir kadına malik o!

mak saadetini tatmamıştıı. 
Onun yaklaşabildiği kadınlar 
herkesin o!an kadınlardı. On
lar da ancak Votka iç"iği za
man yanlarına so.rnlmasına 

müsaade edilirdi. 
Yalçın kayalar arasında 

o bunları düşünmiyordu. Sefer 
heyeti hedefine varmıştı. Ayni 
maksatla birbirine bağlanan 
adamları birlikte tutan kuvvet 
suya düşmüşt~. Artık Peb'of 
kimsenin umurunda değildi. 
Del"kanlı bir sabah uyanınca 
bütün sefer heyetinin hareke' 
etmiş olduğunu g3rdü. Ör.c 
on!ara mülaki olmayı düşünd:l 
Fakat geçit yollarını bilmiyor· 
du. Bir rehbere verecek para
sı da yoktu. Bütün hayatında 

düşündüklerinden daha çok dü
şünceler bir dakika içinde ka
fasından geçti. Hareketsiz ka
larak yere bakh. Düşünmenin 

Yoktu .. Bu Adam Ne Olmuştu? 
acı bir şey olduğuna inanmıştı. 
Bu sırada bir kadın sesi duy
du. Onu çağırıyorlardı.Hemen 

bu çağrılışa itaat etti. Zaten 
. ömrü hep itaat etmekle geç
mişti. Bu kadın Pe+rofa bir 
parça et verdi. Sonra bir kö-

peğin kemiği kemirmesini na
sıl seyrederse onun da bu eti 
yemesini öylece seyretti. 

Petrof dön ek imkanını bu-
. lamayınca Kırgızlar arasında 
kaldı. Onun yerleştiği çatı al
tında bir ihtiyar baba ile iki 
oğlu otu~uyordu. 

Taştan kul benin içi tuğla 
ile örülmü~tü. Bu sayede gece
leri donmah:tan kurtuluyorJar
dı. Üç erkek herakşam hay
van post!nrından yapılmış ya
takta birilkce yatıyorlardı.Bun
lar uykuya dalınca evin biricik 
kadını, Üç crkegin müşterek 
karısı da aynı yatağa giriyordu. 
O akşam kadının kocası kimse 
o uyur gibi ~örünür, kadının 
gelmsioi beklerdi. Petrofun eve 
misafir edildiği akşam kadınla 
yatmak hakkı ona verilmişti. 
Bu hafta!arca böyle sürdü. Pet-
t•'\,. 

'l liJl lrkı .~elu rlenleu biri 

1 
Iarm hayatına karıştı. Günün 
birinde kadının gebe olduğu 
h:ı1,,eri kulbede büyük sevinç 

uyandırdı. Bu sevince 
kalan yalnıı. Petroftu. 

Bir kı~ 2'ecesi1 üç 

lakayt 1 

Kırgız 

müşterek karıları ve Petrofla 
birlikte yaktıkları ateşin karşı
sında oturmuşlardı. Petrof şar-

Jf((bdlr•ı· 

kılar söylemişti. Bir aralık ses
sizlik oldu. Karnındaki çocu
ğun kımıldanışlarını duyan ka-

Kırgızlarda Kıskançllk 
Yukarı yaylanın Kırgızların· 

da ne aşk ne de kıskançlık 
duygusu vardır. Karısını kendi 
izni olmadan bir yabancı ile 
yakalayan koca onu öldürmek 
hakkına maliktir. Bu hak sa· 
dece mülkiyetini, ırkını kor!1· 
mak arzusuna dayanır. 

Petrof sadeliği, berbat kı
lığı, pisliği hasebile eve alın· 
mıştı. O da diğerleri gibi bit
lerini öldürmeden yere atardı. 
Baba olmasında bir mahzur 
g-örülmiyordu. Çocuk kız olur
s:ı yayladaki gençlerden birioe 
pahalıya satılabliirdi. 

Zaten pek az konuşan Pet 
rof babalığı meydana çıkıncll 

hiç konuşmamağa başladı. Ha 
yatında ilk defa olarak düşüP 
ceye dalmıştı. Kadına dikkatl 
bakıyordu. Bu kadın, küçük 
kuru, çirkin bir mahlfıktu. 

dakikaya kadar Petrof bun 
farkında bile değildi. 

Bir gün Petrofun elinden bi 
kaza çıktı. K3dının ikincisi ko 
cası ile irnvga:;~. tutuştu. Oo 
bir hendeğ ~ yuvurladı. Heri 
öldü. O akşam kulbede diğe 
iki Kırgız ne yapacakların 
deşündüler. · ihtiyar dedi ki: 

- Petroftan intikam aluağ 
onu öldürmeğe kalkışamayl 
O karımızın karnındaki çocU 
ğun babasıdır. Sonra su bu)ına 
için onuc kuvvc;;tine muhtacı 

Onu öldüremeyiz. Sadece ru 
hunu alabilir" .1.. 

maz. 
- Doğru .. Ona bir yak ( b6 . , 

güçlü manda ) ruhunu ~eri 
Sehirbaz ihtiyarla oğlu Pe 

.. ..,,fu bağladılar. Bir manda el 
c.;,rr.i suretle bağlandı. İbtiyıı 
Pctrofu hipnotize etli. Manda 
nın r-.thur.u Petrofun rubllı; 

geç~rdiğıne kani oldu. Burad 
doğru ... ',,m bir ş'".JY, varsa pe
rofun knı;thiş daı :.;eJerle serse~ 

~1UJ~.mı~~ ... Jı...:...;.., ... ~.±ı lediği, dilinin tamamen tuttlJ 
, r .ari Pc111 :.\/<.> !fU 

Kn-gı:lrıa 

.m ansızın şu sözleri söyledi: 

-Karnımdaki çocuk Petro~

tandır. 

Bunu daha d.:rin !Jir sessiz
lik takip etti. Petrof bu itiraftan 
doğacak faciayı hissetllıemişti. 

duğu, ko:ıuş~ak hassasını kıt) 
bettiğidir.Kt.dma gelince oıı 
da başı mandaya benzere 
~ca:p bir r.:ahluk doğurduğıı1' 
söyliyenler vardır. 

Yukarı Pamir yaylasında 
gelenler bu hikayeyi anlat~•f 
lardır. Bu suretle Petro ti 
akibeti anlaşılmıştır. 

Tltay11C' 

ltalyan Bankerleri 
Liretin Altın Değerini 
Kaybedeceğinden Korkuyorla~ 

Roma 29 ( T. Ş ) - Liretin J bi·denbire yüzde dört deg 
haliazırdaki değerini yükselt- rinde yükseltilmesi dış bııJJ 
mek için M. Mussolininin giriş- ke.:eri arasında şaşkınhk uyııll 
tiği savaşta başvurduğu ted- dırmıştır. İtayan tö.rüsünün js~ıı 
birler İtalyanın iç ve dış duru- tistiklerine göre Italyan ıı" 
mu ile bankerler arasında satım denkleşmesinde bii~t 
aksülameller yapacaktır. Mus- açık olduğu gibi İtalyan bil 
solininin savaşına bakmıyarak çesinde de açık altı ınilY 
bazı İtalyan bankerleri liretin lirete varmaktadır. Bu yüıd: 
bugünkü değer~ni bile birkaç liretin dejerini yüceltme sıı1~ 
ay içinde kaybedeceğinden şının tedavülde büyük a"sıı f 
bahsediyorlar. Liret değerinin lıklar yapacağından korkulu>'

0 
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Romnyada 
Fevkalade Salahiyetler 

Onaylandı. 

Bükreş 5 (A.A ) - S:ıylav

lar meclisi eski kabineye veril

miş olan fevkalade salahiyet

lenmesi bütünleyen ve bunları 

bir ay daha uzatan kanun la
yihasını onaylamıştır. 

Ma şando 
Moskovaya vard• , 

Moskova, 4 (A.A) - f ~d 
§a ticaret bakanı M. MarŞll 

bugün Moskovaya f elnıiŞp;;tı' 
Moskova, 5 (H.R - 11do 

sız ticaret bakanı M. Mar~elt' 
nun .reisliğinde Fransız i bif 
gasyonu Sovyetlerle ye'!,ı-Of 
ticaret anlaşması için go 
melcrine başlamıştır. 
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Kirof Yoldaşın Cenazesi ]{ ilçitk 
11 ;7,.,;!Jf'. 1 FATMA 1 ra.:au : 

Tokdll 

-2-
Bir gün sonra Memişin anası 

ko.nşularından sözü geçer bir 
iki ağanın karılarını alarak 
F atmanın babasına gitti. O ih
tiyardan: 

- Ben karışmam, dayısına 
varın; 

Cevabını alınca, ikinci gün 
Fatmanın dayısı Duman dayıya 
daha sözü söhbeti sayılır ka
dınlarla vardı. Kafasının dikine 
ınat süren dayısı ocağın içinde 
kahve cezvesini hızlı hızlı bir 
:Ieri, bir geri sürüp çekerek 
haykırdı: 

- Olmaz kadınlar olmaz! 
Fatma başkasına nişanlı.. Ben 
pazara nikah yaptırmağa şeh
re gideceğim. 

Gündüzü; Memiş pek çok 
köyün · öne gelen adamlarına 
yalvardı, yakardı, F atmanın 
dayısına yolladı. 

- Olmaz ağalar .• Siz kanş
nıayın bu · şe, batır, gönül in
cinmesin cevabını almca onlar 
ıustular. Artık bu iş ya dayı
nın başkasına nikihlamasına, 

yahut Memişin kızı kaçırması

ne bağlandı, kaldı. 

* ... . 
İki ündür Memiş telaşlı .. 

Gecelerin saatini sayan bir uy- · 
kusuzluku var. Onu ikinci 
günün akşamında köy delikan
lılan biraz daha fazla telaşlı 

ve silahlı gördüler. 
Gece ay yeni doğmuş, kara

ran yeşillikler üstünde esrarlı 
dalgalar yapan çividi renkli 
nuru köyü . baştan başa çalkı
yor, yıkayo. 

Yatsi ezanı okundu. 
Beş koldan on değirmeni 

döndürecek coşkun sular Salan 
pınarın ilahi besteleri, şırıldıya
rak ayın nuruna ayrı bir bay· 
gınlık veriyor. 

... Fatmanın evleri onünde 
bir karaltı.. Tiz bir ıslık.. Sü
kut... Bir çakıl taşı toprak d -
varda sağır bir ses uyandırdı. 
Sükut... Aradan yarım saat 
geçti. Evin önündeki karaltı 
bir gölgeye büzülmüş kapıyı 
gözlüyor .. Koyun çıngıraklarının 

uykulu yorgun sesi içerden bi· 
rısının geldiğini haber veriyor. 
Koca tahta kapı karanlığa 
açıldı. 

Bir baş iki tarafa bakındı, 
ürkerek: 

- Memiş! 
- Fatma! 
- Neye geldin? 
- Duymadın mı? 
- Razı olmıyorlarmış. 
- Kaçalım 

.. . . ' . 
- Haydı gel! 
- Dur bogçaını alay.m. 
Fatme vine içeriye girdi .. 

Çok geçm .~ .. Fatma bürün
müş kuşanmış, kapının eşi

ğinde göründü. Etrafına sür
atle baktıktan sonra ayaklan
tun ucuna basarak Memişin 

arkası sıra yürüdü ve karan
lık bir sokakta kayboldular. 

• . . . 
Doru ve şimarık atının şah

lanmış yürüyüşünü bozmiyan 
l\1emiş atın üstünde kucağına 
aldığı Fatmayı rast gele öpü
Yor, rastgele sarmaşıyor ve 
Sevişiyorlar. At başını şehir 
Yoluna tutmuş, sık sık pala-
mut ağaçlarının arasında sonu 
llereye vardığı belli olmıyan 
gölgeli yollarda tozlara karı
şıyor. 

Artık korku kalmadı. Köyden 
bir iki saat uzaktalar. Şehire 
Yakın bir köye doğru hızını 
alan hayvan soluk soluğa ko
~uluğun karanlığına daldı. Ar-
alarından gelen, giden yok, 

0~tahk tenha . Ay okadar se
\'ırnli ki koruluğun geceye bü
~nün yeşil sırtlarında nefti 
lolgelerle sisler vaoıyor pınar 

1 
çok uzakta.. At sırtında artık 
yoruldular. Bir köyün yanın 

saat berisinde, yoldan on metre 
uzak bir palamut ağacının al
tına doğru atın başını çeviren 
Memiş orada Fatmayı kolların
dan tutup yere indirdi kendi 
de indi. Unutmamışlardı. Yan
larında taze yufka, peynir var
dı. Otlara mendil serip sevişe 
sevişe kannlarını doyurmağa, 

öpüşe öpüşe aşklarını körük
Jemeğe kanmıyan, birbirinin 
kocağında ısınan sevgililer bir 
an geldi ki durakladılar.Geldik
leri yoldan dört nala bir atlı 
geçiyordu, onların hızasına yak
laşınca gölgelerini görüp dur
duğu aşikar olan bir şiddetle 
abn başını çekti. 

- Hey kimsiniz siz?. 
Memiş titredi ve titrek bir 

sesle: 
- Sen kimsin? 
Sesi tanıyıp köpüren bir hid

det taşb atlıdan: 

- Fatma nerede köpoğlusu? 
Yiğitlik öyle .olmaz böyle olur, 
ali .. 

Sessizlik içinde, koruların 
arasına yayılan, boşluğu çın

Jabp dağılan bir mavzer sesi 
gümledi ve arkasından bir fer
yat: 

- Of vuruldum .. 
Diye haykırınca yoldaki atlı 

atı geri çevirip mahmuz vura• 
rak dört nala karanlığa karış
tı, gitti. 
Memiş vurulmuştu. Hem ne

neresinden? Göğsünün, ciğe
rinin ortasından... Silah sesi, 
Memişin çığlığı Fatmayı şaş
kına çevirdi. İleri koştu ve 
birden yiJıe döndü Memişe 

atıldı: 

- Ne oldun?. 
- Fatma vuruldum ahhhh ... 

Yırt şu mendili, bka şu yara
ya, offf ... 

Sesi; ağzından da fışkıran 
kanların boğukluğu ile söndü. 
Fatma ne yapacağını bilmez 
bir halde entarisini yırtıp kan· 
ları silerek mücadele ediyordu. 
Memişin göğsündeki yaranın 

fışkıran kanları onun göğ
süne sıcak sıcak dökülür
ken aklını kaybetti. Ve tiz bir 
feryatla insan sesine benzemi
yen çığlıklar atmıya başladı: 

- Amanın koşun, vuruldu. 
Memişim vuruldu. Amanın din . 
kardaşlan .. 

Bir ağaçtan bir ağaca koşup 
ağaç gölgelerini imdadına ge
lecek insan sanarak çırpınan 
sevgili ne olduğunu bilemez 
bir halde can çekişen Memişin 
göğsüne kendini attı. Yaralı 
sonuna yaklaşan ömrünün kan
lara boğularak sönüp gittiğini 
göLlerinde çakan şimşeklerle 
anladı. Onlar ağır ağır sönmeğe 
yüz tutan bir takatsizlikle her 
şeyi yanm kör görüyor. Göğ· 
sünde ağn var. Sıcaklık dışına 
fışkırıyor. Bağıran, göğsüne 
kapanan Fatmayı takatsız kol
larile iterek: 

- Bağırma Fatma! Bağırma. 
oldu.. Ben gidiyorum. Sana 
dünya sağlıcakla kalsın . Ba
ğırma .. Y oruluyorunı~ 

Her tarafı Memişin kanına 
boyanmış Fatma kanlı toprağa 
diz çöküp sırtını ağaca veren 
sevgilisinin diz~erini, kan dolu 
dizlerini öptü ve oraya çılgın 
başını koydu. Süründü: 

- Olmaz Memiş ölme. Öl
miyeceksin. Ben de gelirim. 
Memiş, Memiş. Ve kalktı gene 
sarıldı. O ağlaınanın doğru dü
rüstünü bile bulamıyor bir şey
ler oluyordu ve bağırıyordu. 

- Of Fatma, bağırma da 
yanıma otur .. Çok susadım 
bana biraz su ver. 

Fatma kalktı, koştu. Ağaç

lara bir sarhoş ~ibi çarpa çar-

Bugün Kaldırılacak .. 
-· Baştataıı Billnci sahıede -

kın dost ve arkadaşlarından 
biri olan büyük siyaset adamı
nın bu feci ölümünden dolayı 
büyük bir matem İçerisindedir. 

Y o!daş Kirof ateşin bir 
ihtilalci olduğundan 190~ se
nesindenberi B o l ş evi k ve 
bundan doğan ihtifal hareket
lerinde mühim bir mevki işgal 
etmiş ve bu uğurda canım foda 
edercesine Çarlık hükumetinin 
zulümlerine karşı mücadele 
etmiştir. Hatta bu faaliyetinden 
dolayı bir çok defalar Çarlık 
hükumeti tarafından kürek ce
zaları verilmiş, hapsedilmiş ve 
menfalara gönderilmiştir. 

T eşrinievel ihtilalinde Yoldaş 
Kirof istibdadın zulmünden 
galeyana gelmiş ve ihtilale 
amade bulunan milletinin ba
şında şef olarak çalışmış ve 
bademe milli muharebe sırala
rında kızıl ordunun teşkilinde 
büyük askeri müfrezelerin ba· 
şında bulunmuş cesareti ve 
azimkarlığı ile şöhret bul
muştur. 

Yoldaş Kirof 1926 senesin- · 
denberi Leningrat mıntakasının 
siyasi bir şefi ve hem de mer
kez icra komitesi heyeti idare 
azasından biri idi. 

Son 17 inci fırka kongresin- · 
de yoldaş Kirof katibi umumi 
intihap edilmiş ve fırkanın si- · 
yasi bürosuna da aza olarak · 
seçilmiştir. . 

Bütün Soviyet birliği amele
leri Yoldaş Kirofu siyasi bir 
şef ve kendilerinin sevimli bir · 
dostu olarak tanımışlardır. Bu- · 

nun içindir ki yoldaş Kirofun 
hatırası Sovyet birlıği millet' e
rinin kalbinde ebediyen yaşıya
caktır. 

SulkaPt Naeı~ Olmuştu 
Moskcva, 4 (A.A)-lç komi

serliğinin neşrettiğin bir teb
liğe göre, birinci kanunun bi
rinde Kirofa yapılan suikast 
şöyle olmuştur : 

Kirof Leningrattaki Amoln
yia sarayındaki odasına girer
ken Nikolaf ismindeki katil 
arkadan yaklaşarak ensesine 
tabanca ile ateş ederek yere 

düşürmüştür. Katil hemen ya
kalanmış ve Kirof baygın bir 
halde odasına götürülmüştür. 

Hemen doktorlar çağınlmış 
fakat bunlar Kirofu ölü olarak 
bulmuşlardır. Kurşun enseden 
girerek beyni ve kafa tasını 
parçalamışhr. 

Ceset Moskovada 
Leningrat, 4 (A.A) - Kire

fun cesedi dün gece saat 21130 
da Uritski sarayından Stalin, 
Molotof, Voroşilof, Danof ve 
Cidof tarafından çıkarılmış ve 
kapınm önünde harp bayrağiyle 
örtülü top arabasının üzerine 
konulmuştur. Araba iki tarafta 
elleriııde meş'alelerle dizilen 

askerlerin ve yüz binlerce ki· 
şinin ortasından ağır ağır ge
çerek istasyona varmış ve siyah 
tüllerle kanşık kızıl bayrağ8 
sanlmış olan cenaze vagonuna · 
konulmuştur. Tren gece yarısı 
bütün şehir fabrikalarının dü
dükleri arasında Moskovaya · 
hareket etmiştir. ····-Singer -1 Haydut 

Karşıyakada ~ir Nelson Öldürüldü 
Sergi Hazırladı 
Singer dikiş ve nakış maki

naları kumpanyası Cuma günü 
Karşıyakada hazırladığı sergi· 
nin küşat resmini yapacaktır. 
Bu sergi kızlartmızın altı aydan 
beri devam eden çalışmaları
nın neticesinde vücuda getir
dikleri güzel eserlerden doğ-
muştur. Kumpanya kızlarımızı 
el işlerine ve dikişe alıştırmak 
için hususi muallimleri vasıta
sile parasız dersler verdirmek
tedir. Bu derslerden alınan ne-
ticeler bu sergide halkımızın 
takdir gözü önüne konaeaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
pa karanlıkta koru içinde 
su aramağa koyuldu. Eyva .. 
Her yer kurak.: 

- Fatma .. 
- Memiş, Memişim .. 
- Ah ben ne yapayım. Ne 

yapayım.. Amanın, insanlar, 
din kardeşleri müslümanlar, 
Memişim ölüyor. su verın 

suuuuu! 
Diye uzak karanlıklara de

lirmiş çılğınlıklar attı.. Koştu, 
koştu, sonra döndü ve olduğu 
yerde döndü. Memişinin yanına 
hüngür hüngür kabararak ken-
dini attı. Kan dalgasına bo
ğulan tutuk ve kesik bir sesle 
Memiş: 

- Fatma. O .. Dayın de
ğilmiydi? Duman dayın değil
miydi? Beni vuran o değilmi 

idi? Aman su. Fatma.. Uzat 
uzat dudaklarım onlar ıslaktır, 
getir ağzıma ver .. Ohhh. 

1 

Fatmanın yaşla ıslanmış ta
ze dudaklarında kan dolu du- · 
daklarının kızgın hararetini 
bir kat daha kızdıran aşk ate
şile teskin hevesine kapılan 
Memiş Fatmanın beline sarı
lıp kendine çeken kollarını 
bir an geldiki gevşetti. Titre-
di, başı düştü. Ayın ziyası 
onun görmiyen gözbebekle-
rinde ağaçların dallarından 

kaçan bir nurla öteki dün
yanın bilinmiyen soluk ışık
lar nı dalgalandırdı. 

Tok Dil 

ŞIKAGO, 28 (İkinciteşrin) -
Şikagoda bir numaralı halk 
düşmanı olan ve muhtelif şeka· 
vctler ika eden (Bebek yüzlü) 
Nelson namile anılan azılı şe

ririn yakalanması için Şikego 

zabıtası epey bir müddette:-ı 

beri izini takip etmekte idi. 
Şikago emniyet müdürlüğü hay
dudu öldürüp cesedini getirene 
5000 dolar mükafat vadetmiş· 
ti. Haydut Nelson yanında es
ki kansı olduğu tahmin edilen 
bir kadınla geçenlerde öldürü
len haydut Dilingenn arkadaşı · 
Hamilton olduğu halde otomo
bille hududa doğru kaçarlar
ken mukabil taraftan önlerine 
çıkan polis otomobilile karşılaş-
mışbr. Haydut polislerin dur 
emrine silahla mukabele ede
rek polis mamurlarndan birini 
öldürmüş, diğerini de ağır su
rette yaralıyarak arkadaşlarının 
yardımıyle kaçmağa muvaffak 
olmuş isede bilahare polisçe 
yapılan araştırma neticesinde 
haydut Nelson kendi otomo
bilinde kanlar içinde ölü ola
rak bulunmuştur. 

Son tahkikatta haydutların 
otomohillerinde benzın tüken
diğinden reisleri olan N elsonu 
terkederek kaçmış oldukları 
anlaşılmıştır. Polis bu firarı 

haydutların izleri üzerinde yü
rümektedir. 

Şikago emniyet müfettişi 

Mdrir müsademede yaralanan 
polis memuru Kavliyi hastane
de ziyaret ederek hadise hak
kında tafsilat aldıktan sonra 
memur aldığı yaralardan mü
teessiren ölmüştür. Emniyet 
müdürlüğü tarafından vadedilen 
5000 dolar mükafat ölen po
lislerin ailelerine verilecektir. 
Haydut Kadın Yakalandı 
Vaşington 5 ( A.A) - Ad

liye bakanlığı haydut çocuk 
yüzlü Nelsonun kansı Madam 
GilJis'in 29-11 de yakalanmış 
olduğunu bildirıvor. 

. ) 
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İNSANLIGIN HALI 
YAZAN : Andre Marlo 

Türkçeye Çeviren : Nasuhi Esat 
BİRİNCİ KISIM 
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Mevcut olması dolayısiyledir 

ki, - onu kurmuş olan arın 
elinden çıkacak olsa dahi -
memleketimizi Asya' da temsil 
eden tek müessesenin korun· 
ması işi baılhassa müdafaası kabil 
bir iş gibi görünmektedir.,, 

Mümessiller, esasen bilmekte 
oldukları, pilançoy~1 dikkatle 
tetkik ediyorlardı: Herbiri, 
ilk önce, nazmn konuşmasını 
bekliyordu, 

Nazır: 

- İtibarın zarar görmemesi 
yalnız devletin değil, müesse
selerin de menfaati muktezası
dır, dıye söze başladı ve de
vam etti: Çin Sanayi Bankası 
kknsorsiyom gibi müessesele
rin yıkılışı herkes için kötü 
olmak tabiidir ... 

Nazır, oturmakta olduğm 
koltuğun arkasına dayanmış, 
gözleri dalgın, önündeki ku
rutma kağıdına vura vura, 
tembel tembel konuşuyordu. 

Fransa Bankası Müdürü. 
- Nazır bey, müsaade 

eder misiniz, size biraz deği

§ik bir noktai nazar arzede
yim? Ben burada bir itibar 
müessesesini temsil etmiyen 
ve binaenaleyh bitaraf olan 
tek adamım. Birkaç ay için if
laslar, mevduab azaltacaktır, 
bu muhakkak böyledir. Fakat ' 
alb ay sonra, geri çekilmiş 
olan paralar, en fazla teminat 
irae eden müesseselere -ekrar 
geri gelecektir. Konsorsiyomun 

sükutu, bu efendilerin temsil 

ettikleri müesseselerin zararı
na olacağına, faydası olacak
tır •.. 

- Şu da muhakkaktır ki 
kredi ile oynamak daima ha
tadır: On beş vilayet bankası 
nın iflası müesseseler için fay-

1 
dalı olmıyabilir; mucip olacağı 

siyası tedbirler dolayısile olsa 
bile ... 

F crral bunları dinlerken 
kendi kendine " bütün bunlar 

boşuna laf demektir ,, diyor
du. Bunun manası müesseseler 
para verecek olurlarsa Fransa 
Bankasının da para vermeğe 
mecbur olacağıdır. 

Herkes sustu. 
Nazırın istifhamlı bakışları 

müesseselerden birinin müdü
rünün gözlerine ilişti: 

- Biz bir araya toplıyan 
mesele nevinden hadiselerde 
anlattıkiarımızın aksine olarak 

diyeceğim ki, ben, bize tevdi 
edilen blançolardaki hesaplar 
hakkında M. F erral kadar bed
bin değilim. Gruptaki banka
lann vaziyeti berbatsa da ba
zı şirketler, bugünkü şekilJeriy
le, müdafaa edilebilirler. 

F;>rral: 
- Ben sizden işin heyeti 

umumiyesinin olduğu gibi mu
hafaza edilmesini istiyorum, 
dedi. Eğer konsorsiyom yıkıla-

cak olursa işleri, Fransa için. 
manasını tamamiyle kaybeder. 

İnce ve kurnaz yüzlü bir 
başka mümessil: 

- Halbuki M. F erral bana 
nikbin görünüyor, hele konsor· 
siyomun aktifi hakkında... is
tikrazın kaydine henüz başlan· 
mamıştır. 

Konuşurken de durmaksızın 
F erralıın ceketinin yaka tara
fına bakıyordu. Karşısındaki
nin bu bakışlarını gözünden 
kaçırmıyan F erral nihayet an
ladı: içlerinde nişan rozeti ol
mıyan yalnız kendisi vardı. 

F erral kendi kudretinden 
başka teveccüh sebebi arama
mıştı . 

- Biliyorsunuz ki istikrazın 

kaydi başlıyacak ve kapanacak 
da... bu, kendilerine ne verilir
se alacak olan müşterilerin de
ğil Amerika bankalarınin b le
ceği iştir. 

- Bunu böyle faı'!.edclim. 
Fakat istikraz yapılıp kapan
dıktan sonra şimendiferlerin 
yapılacağını bize kim temin 
eder? 

F crral biraz şaşırarak: 
- Fakat, paranın çoğunun 

Çin hükümetine ait olacağı 
hakkında verilmiş bir söz yok
tur. Bu paı·a, Amerikan banka
larının ka!:ıalanndan doğruca 
şimendif._.- malzemesini verecek 
olan fabrikaların kasalarına ~i
recektir. Böyle olmasaydı, sa
nırmı idiniz k i, Ametik~I!!.:ır 
istikraz tahvillerini satmağa 
yanaşırlardı? 

- Elbet hayır. Ancak Şan
kayşek öldürülebilir veya mağ• 
liip edllebilir. Sonra bolşevi!t
lik tekrar uyanırsa :stikraz mı 
yapılamaz. Ben şu düşiınc\!:l~

yim ki Şankayşek iktida.- mev-

kiinde tutunamıyacaklh'. Aidı
ğımız haberlere göre duşmesi 
çok yakındır. 

Ferral: 
Komünistler her tarafta ezil

mişlel'dir, cevabını verdi. Bo
rodin Hankeu,yu bırakıp Mos
kova'ya gitmiştir. 

- oı ı. vuı -
........ '4• 

Silah Ticareti Tahkikatı 
Komisyon İyi İfşaatla Karşılandı 

Reis Vekilinin Sözleri 
Vaşington 5 (A.A) - Silah 

ticaretini tetkik komisyonu 
önünde şahitlik eden Colt Pire 
Arma Şirketinin hukuk müşa-

viri M. Haldan Amerika hüku
metinin 1914-16 seneleri zar
fında İngiltereden almış oldu-

ğu silah siparişlerini söylemiş
tir. Komisyona tevdi edileu 
bazı vesikalardan anlaşıldığına 

göre, Belçikadaki bir silah fab
rikası Vincister şirketine ve
sair İngiliz-Fransız-İtalyan- Çe-

koslavak- Alman-Avusturya 
ve Macar silah fabrikalarına 
müracaat ederek uluslar kuru
mu tarafından silah sa 1 ışının 

kontrolü için hazırlanan proje
nin silah ticaretinin lehine ne 
suretle tadil ettirilmesinin 
mümkün olabileceğini sormuş

tur. 
Vaşington, 5 ( A.A ) - Silah 

ticareti tithkikat komisyonn 

önünde dün yapılan ifşaatı hü· 
lasa eden komisyon reis vekili 
demiştir ki: 

Harbiye ve ticaret nezaret- ~ 
lerinin silah fabrikalarının em .. 

rinde bulunmuş olan Dupont ' 
De Nemur şirketi müdürlerin
den birinin bir mektubu var 
ki M. Huverin ticaret nazın 

bulunduğu esnada silah ticare
tini tahdit için 1925 te Cenev
rede toplanan konferansın A-
merika silah fabrikalarına ket 
vurarak karar almasına mani 
olduğunu gösteriyor. Depont 
De Nemur şirketi sonradan 
gazetelere beyanatta bulunarak 
Cenevredeki herhangi bir kon
feransın azaları üzerine hiçbir 
vskıt imalı nüfuz etmeğe ça
lışmadığını iddia etmiştir. Bu 
şirket yalnız harp mühimmab 
ile ticaret etmesinin birbirine 
karıştırılmasına mani olmak ıs
temistir. 
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Uzüm,Pamuk Fiyatları YükseliyorSatışlar Ha aretlidir 
-- - - -- -- -

Zeytinyağ üzerine Muamelelerin Hararetlenmesi Bekleniyor. Afyon Pa-
lamut Satışları Durgun, Fliyatlar Düşkündür 

İncirlerimizd_e_n ihraca Elverişlileri Azalmıştır. Zahire Ve Piyasa Vaziyeti Hakkında Mütalealar 
Son hafta içinde İzmir piyasasında alınıp satılarak ticaret eş

yasının satış miktarlarile en az ve en çok fiatlan bcrsada şöy
le tesbit edilmiştir. 

Eşya ismi Satılan miktar Az fiaf Çok fiat 
Muhtelif buğday 6323 Çuval 3,50 4,50 
Arpa 5759 ,, 3,0625 3,75 
Yulaf 25 ,, 5,125 5,125 
Bakla 21 ,, 5,00 5,00 
Burdak 68 " 4,50 4,875 
Mısır Darı 36 ., 3,375 3,50 
Kum Dan 75 " 4,75 5,75 
Nohut 2 ,, 4,75 4,75 
Fasulye 50 ., 8,00 8,00 
Bürülce 5 ,, 5,375 5,375 
Sısam 852 ,, 1,000 10.25 
Koyun Derisi 3600 Adet 40,00 40,00 
Pamuk, Palamut Zeytinyağı, Afyon UzUm ve incir 

satış miktar ve flatları ayrıca gösterllecektlr. 

Arpa İşleri 
Son hafta içinde İzmir bor

sasına kaydettirilmiş olan arpa 
satış miktar ve fiatları aşağıda 
gösterilmektedir. 

Nevi Miktarı Fiatı 

Uşak malı 
Yerli ., 
Yekiın 

çuval 
5609 3,0625 3,50 
150 3,75 3.75 

5759 
Geçen hafta ise borsaya kay

dettirilmiş olan arpa satış mik
tar fiat ve nevi: 

Nevi Miktarı Fiati 
çuval 

Uşak malı 1794 3,25 3,50 
.. .. 

tohumluk 
Uşak malı 
Bağ alalı 
Yerli malı 
Yekün 

18 3,75 3,75 

264 3,1875 3,1875 
80 3,75 3,75 

2156 
Geçen sene Birincikanunun 

ilk haftasında borsada aşağıda 
işaretli arpa satışları olmuştu: 

Nevi Miktarı Fiatı 
Uşak malı 550 2,145 2,145 

" .. 
Falorati 300 1,85 1,85 
Yerli malı 5423 1.56 1,657 

" " Falorati 32 1.36 1,36 
Yerli malı 
eski satış 27950 1,56 156 

34255 
Son hafta arpa sabşları ge

çen haftaya nisbetle fazla ol
muş ise de fiatlerde değişiklik 
yoktur. 

Dünya arpa piyasasının bu
günkü vaziyetine göre arpa fi
yatlarımız müsait bulunmakta 
ve ihracatçılar tarafından faz
laca mal alınmaktadır. 

Aliikadarlann söylediğine 
göre bilhassa Almanya için ya
pılan mübayaatta fiyatların bu
günkünden fazla y6kseldilmesi 
imkansızdır. Şu kadar var ki 
bugünkü arpa fiyatlarımız müs
tahsil için müsait telekki edil
mekte olduğundan piyasaya 
hergün yeni ve büyük partiler 
arzedilmektedir. Mübayaat bu 
şekilde devam ettiği takdirde 
yeni mahsulün idrakinden ev
vel piyasada arpa kalmıyacağı 
kuvvetle tahmin rdilmektedir. 

Bakla 
Geçen "haftaki piyasaya ait 

yazılarımızda da arıettiğimiı 
gibi mal mevcudu kalmamış 
olduğundan piyasada hararetli 
muameleler yoktur. İzmire ge
lip borsaya getirilen baklalar 
hemen müşteri bulmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere 

son hafta içinde borııada 21 
çuval bakla kilosu beş kuruş 
fiatle satılmıştır. 

1933 bakla rekoltesinin 1934 
rekoltesinden az olmasına rağ
men geçen sene bu günlerde 
piyasada epiyce mal verdı ve 
fiatler bu sene fiatlerinden 1,5-
2 kuruş daha düşkün idi. 

Şu hale göre bu sene bak
lalarımıı hem daha çabuk sa
tılmış hem de daha yüksek fi
atlerle muamle görmüştür. 

Haber aldığımıza göre bU 
sene bakla ziraatına geçen 
seneden daha çok ehemmiyet 
verilmekte ve fazla mıktarda 
ekim yap·lmaktadır. 

Pamuk 
Günün en hararetli alım ve 

saımlannı teşkil eden pamuk 
satışlarının son haftaya ait 
borsa vaziyeti berveçhi atidir: 
Nev'i Miktarı balye Fiatı 
preselincihaıır 824 47,50-50 

" " vadeli 755 47,50-49,50 
" "eskisatış401 46 -49 

kaba " 38 45 -50 
Geçen hafa ise bosada yapı

lan muameleler şu şekilde iai: 
Prese birinci 1776 44,50-46,50 

" " vadeli 670 44 -47 
" ikinci 21 40 -41 

Kaba birinci 54 44,50-45 
Geçen senenin bu haftası 

muameleleri şu idi: 
Prese birinci 337 28,08-28;86 

" " vadeli 25 28,47-28,47 
.. ikinci 10 28,08-28,08 

kaba linci harar50 28,86-28,86 
Yukarıdaki rakamların tetkik 

ve mütaleasından da anlaşıla
cağı üzere geçen hafta fiatları 
azami 46,5 kuruşa baliğ aldu
ğu halde san hafta içinde elli 
kuruşa kadar yükselmiş ve 49-50 
kuruş üzerinden hararetli ve 
külliyetli muameleler olmuştur. 

Fiatlann bu kadar yüksel
mesine ve yeni malların ilk pi· 
yasaya arzı tarihindeki fiatlara 
nazaran bugün 10 - 15 kuruş 
arasında tereffü arıetmekte 

olması Almanyanın pamuklan
mıza gösterdiği rağbetten ileri 
geldiği rivayet edilmektedir. 

Pamukla alakadar tüccarla
rımızın son hafta içinde borsa· 
da gösterdikleri faaliyet ve alım 
ve satımlarda görülen fev ala
delikler hakikaten görülmeğe 
seza bir manzara olmuştur. 

Alıcıların yer yer teşkil ey· 
!edikleri gümeler, fısıltıler, mü
nakaşalar ve nihayet borsa ilan 
tahtasına beklenmiyen bir fia
tın yazılması üzerine borsa sa
lonunda görülen süküt ve onu 

takip eden galeyan uzun se- bazı günlerde külliyetli ve ha
nelerden beri borsada görülmi- raretli zeytinyağı muameleleri-

satışlar kaydettirilmişti: 

Süzme 209 10,82 16,38 
Elleme 1824 5,85 9,75 yen hadiselerden sayılabilir. ne şahit olacağımız tabiidir. 
Paçal 922 5,46 7,02 Şu kadar var ki beklenmi- Son hafta içinde borsaya 
Natürel 101 5,07 6;04 yen bir zamanda fiyatların şu kaydettirilen zeytinyağı nevi, 

vaziyetini göstermesi yerli men- mıktar ve fiatleri aşağı da 
Hurda 951 4,48 5057 
Yekün 4007 

sucat fabrikatorlannı epice te- gösterilmektedir: Son hafta incir muamelele
rinde oldukça eksiklik vardır. 
Fiatlar ise eski halini muhafaza 
etmiştir. Piyasa vaziyeti geçen 
hafta yazdığımızın ayni olup 
ihracatla elveriıli mal mevcudu 
azalmıştır. Kayda şayan başka 

laşa düşürmüş bulunmaktadır. Nev'i Kilo Fiat 
22,00 22,25 
21,50 21,50 
21,50 21,65 
21,50 23,50 

Pamuğun bugünkü fiyatı 49 - - Yemeklik 8500 
50 kuruş arasında temevvüç Sıra 10800 
etmekte ve bugün için piya- Sabunluk 31800 

• 1 •1 kıl Sıra eski satış 31600 
saya sag.am nazarı e ba - Yekun 82700 
makta olmakla beraber yeni 
siparişler alındığı takdirde fi
yatların daha da yükseleceği 
umulmaktadır. 

Palamut 
Geçen hafta da okuyucula

rımıza bildirdiğimiz gibi pala
mut piyasası durgundur. 

Son hafta içinde yapılan sa
tışlar kental 395 - 430 kuruş
tan 636 tırnak, kental 245-273 
kuruştan 438 kental kaba ve 
kentalı 210 kuruştan 17 ken
tal kaba engin ve kentalı 200-
210 kuruştan 101 kental re
füz palamut ki ceman 1191 
kental palamuttan ibarettir. 

Geçen hafta umum palamut 
satışını 3561 ke.u,talden ibaret 
bulunmuş ve tırnaklar 400-425 
kabalar ise 250-302,25 kuruş 
arasında satılmıştı. 

Geçen senenin bu haftasın• 
da ise tırnaklar 300-400 kaba 
mallar ise 210-270 kuruş ara
sında idi. Şu hesaba nazaran 
sou hafta içinde palamut sa
tışları geçen haftaya nisbetle 
haylı azalmış ve fiyatlar yeni
den biraz daha düşmüştür. 

İhracatçıların elinde külliyetli 
miktarda mal bulunmasına rağ
men talep olmaması ve her 
gün vasi mikyasta yeni mal 
gelmesi dolayısile piyasada 
şişkinlik hasıl olmuş ve satış

lar nazarı dikkati calip bir su
rette azaldığı gibi fiyatlarda 
düşmüştür. 

Yeni talepler vaki olmadığı 
ve mevrudatın arkası alınma
dığı takdirde fiyatlarda yeni 
düşkünlükler görülınesi ihtimali 
kuvvetlidir. Şimdilik piyasa 
durgun ve fiyatlar tenezzüle 
meyyaldir. 

Afyon 
Son hafta içinde borsaya 

kayt ettirilmiş olan afyon sa
tışı yüzde 12 morfinli 86 kilo 
ve 600 gramdan ibaret olup 
kilosu 888 kuruşran inhisar 
idaresi mubayaa eylemiştir. 

Geçen hafta 82,5 kilo afyon 
542,5 kuruş üzerinden muamele 
görmüştü. 

Uyuşturucu maddeler inhisa
nnın afiyon üzerinden esaslı 
mübayaat yapmamakta olması 
afyon piyasasında durgunluk 
husule getirmiş ve bu vaziyet 
ellerinde afyon bulunan tüccar 
ve rençperi düşündürmektedir. 

Zeytinyağı 
Evvelki nüshamızın şehir ha

berleri kısmında da kemali mem 
nuniyı:tle kaydettiğimiz üzere 
Almanya ve Çekoslovakyanın 
bu sene memleketimizden yağ 
alacakları haberi piyasada iyi 
tesirler icra etmiş ve satıcıları 
sevindirmiştir. 

Bu haberin teyidi halinde 

Geçen hafta muameleleri: 
sıra mal vadeli20000 21,50 21,5 

" eski satış 61050 21,75 25 
Yekün 81050 

bir şey yoktur. 

Üzüm 
Geçen senenin bu haftasında 1934 senesi çekirdeksiz üzüm 

mahsulünün piyasaya arzı tari
ise aşağıdaki satışlar borsaya hinden bu hafta nihayetine ka
kaydettirilmişti. 
Sıra malı 9509 20,67 20,86 kadar İzmir borsasına satışı 
hazır kaydettirilmiş olan mal miktarı 
Sıra malı 464858 18,72 24,18 230,367 çuval ve 877 torba 
eski satış olup 5 ile 25 kuruş arasında 
Sabunlak 692 20,47 20,47 satılmıştır. 
hazır Geçen sene bu tarihe kadar 
Sabunluk 46985 20,47 22,41 keza borsada satılmış olan çe-
eski satış kirdeksiz üzüm miktarı 228,874 
Lapant 2051 23,40 25,74 çuval ve 2062 torbaya baliğ ol-
eski satış muş ve fiatlar 5,625 ile 23,43 
Fop satış 46921 21,84 22,00 kuruş arasında idi. 
Yekun 571,016 Son hafta muameleleri nevi, 

Son hafta zeytin yağı piya- miktarı ve fiat itibarile aşağı
ıası geçen haftakinin ayni gibi daki surette ceryan etmiştir: 
olup ne muamelelerde bir faz- No. Çuval Az fi . Çok fi. 
lalık, ne de fiyatlarda bir de- Islak 32 5,50 5,50 
ğişiklik görülmemektedir. Pi- · Yağmurlu 46 7,00 7,00 
yasa durgun geçmiştir. 5 No. 117 6,00 7,25 

Yukarıda arıettiğimiz habe- 6 " 868 i~,00 9,50 
rin teyidi halinde önümüzdeki. 7 " 1148 ••.75 11,00 
hafta içinde vaziyetin inkişaf 8 " 1102 11,25 12,125 
eylemesi beklenebilir. 9 " 2414 12,15 13 
Şu kadar var ki geçen sene 10 " 759 13,25 14,75 

olduğu gibi Aydın şimendifer- 11 " 162 15 18 
leri zeytinyağı tarifesinde ten- Y ekü. 6648 
ziliit yapılmadığı takdirde pi- Geçen hafta ise şu muame-
yasamızın hararetli mübayaata !er olmuştu. 
sahne olmıyacağı mübayaatın 5 65 
doğrudan doğruya dahilden 6 174 
yapılarak Küllük, Kuşadası ve 7 508 
sair iskelelerden ihraç oluna- 8 1742 
cağından endişe edilmektedir. 9 2312 

Bugün için piyasa durgundur. 10 719 
• 11 320 
incir 12 41 

Yekün5881 

7,00 
8,50 

10,00 
11.25 
12,25 
13,25 
15,00 
18,25 

7,25 
9,50 

11,00 
12,25 
13,25 
14,75 
16,00 
21,00 

Bu sene mahsulü incirlerin 
Geçen sene bu haftanın sa

piyasaya arı tarihinden bugü-
ne kadar İzmirde satılıp satış tışlan ise aşağıdaki şekilde 
muameleleri borsaya kaydetti- tesbit edilmiştir. 
rilmiş olan incir miktarı 155 5 36 5,44 

6 204 6,24 
bin 545 çuvaldır. Bunlardan 7 700 6,825 
3077 çuvalı hurdadır. 8 1120 7,41 

Bu müddet zarfında incirler 9 1566 8,19 
5-19, hurdalar ise 3,25-4,5 ku- 10 498 9,55 
ruş arasında satılmıştır. 11 85 11,89 

Geçen senenin aynı tarihine 4209 Yekün 

6,43 
7,02 
7,60 
8,00 
9,55 

11,70 
14,82 

kadar keza borsaya 139,088 Son hafta içinde üzüm fi. 
çuval incir satışı yazdırılmıştı. · yatları vaziyetine gelince : 
Bunlardan 10405 çuvalı hurda Geçen haftaki neşriyatımız
bulunmuş incirler 19,5-5 hur- dada arz eylediğimiz gibi 25 
dalar ise 3,12-4,875 satılmıştı: tarihinde piyasa şu şekilde te-

Son hafta içinde borsaya essüs etmiş bulunuyordu : 
aşağıda gösterilen incir satış- Numara Az fiyat Çok fiyat 
lan kaydettirilmişti: 6 8 00 9 50 
Nev'i çuvalı Fiatı 7 9 75 11 00 

Süzme 81 13,50--16,50 8 11 25 12 00 
Elleme 325 7 -11 9 12 25 13 00 
Paçal 267 5,50-- 6,75 10 13 25 14 50 
Hurda 42 4 - 4,125 11 15 00 18 
Yekün 715 Üzüm piyasası 3-12-934 ak-

Geçen hafta yapılmış olan şamına kadar bu vaziyeti ay
incir satışları aşağıdaki şekilde nen muhafaza etmiş ve 4-12-934 
bulunmuştu: tarihinde fiatlarda bir miktar 

Süzme 231 13,00 17,00 tereffu göııtererek piyasa aşa-
Elleme 301 8,00 11.75 

262 
ğidaki surette tesbit edilmiştir. 

Paçal 5,50 8,50 N A fi Ç k f" 
Naturel hurda 0 • z at 0 ıat 

6 9,00 11 
149 4,625 4,625 7 11,25 12 

Hurda 413 4,00 4,25 8 12,25 12,50 
Y ekün 1357 9 12,75 13,25 

Geçen senenin bu haftasında 10 13,50 15,00 
ise boraae l!laiıdaki iı_aretli _ 1) 15,50 17,500 

Şu hesaba göre 3-12-934 ta· 
rihli fiatlara nazaran 4-12-934 
tarihinde aşağıdaki tereffu ha· 
sıl olmuştur. 

T ereffu miktan 
No. Az Çok 
6 + 1 oo + 1,SO 
7 + 1,50 + 100 
8 + 1,00 + 0,50 
9 + 0,50 + 0,25 

10 + 0,25 + 0,50 
11 + 0,50 0,50 

Geçen haftaki neşriyatımızıla 
kaydeylediğimiz esbap dolay!• 
sile bariz bir durğunluk geçı· 

ren üzüm piyasası inhisar id~· 
resinin 2-12-934 tarihinde pı· 

yasaya çıkmış ve mal mübayaı 
eylemeğe başlaması üzerine 
yeniden canlanmış ve bilhassı 
son günlere!~ satış noktasından 
muamelit normalı biraz geç
miştir. 

İnhisar idaresinin şu suret e 
harekete geçmiş ihracatçıları 
da harekete geçirmesi ve bil· 
hassa 6, 7, 8 ve 9 numaralı 
üzümler üzerine oldukça harıı· 
retli muamele olmuştur. 

İnhisarın hurda mübayaası 
suretiyle ıncir piyasasında bu· 
sule getirdiği tahavvül şayaııı 
şükran ahvalden bulunduğtl 
gibi son günlerde üzüm mübıı
yaatına da geçmesi pıyasa üze· 
rinde mühim ve faydalı tesirler 
icra etıniş ve fiatlerde aıa~i 
tereffu inhısar idaresinin ınu· 
bayaa eylemekte olduğu yuka• 
nda meıkiır numaralı üzlirll. 
lerde görülmüştür. 

İnhisar idaresinin piyasad~ 
bu şekilde nazımlık vazifesiP1 

üzerine almış olması memleket 
ticaret ve iktisadiyatı bilhass• 
bağcılarımıı için büyük bir 
memnuniyetle karşılanmakta ~~ 
üzüm müstahsillerinin yüzlerin' 
güldürmektedir. Bir taraftıı.0 

inhisarın harekete geçmesi ~ı: 
ğer cihetten sene başı siparıŞ 
lerinin peyderpey gelmekte bt' 
lunması üzüm fiatleri hakkııı 1 

epiy ümitler husule getirme~· 
tedir. Piyasaya bugün için t~: 
reffua meyyal nazariyle bakı 
maktadır. 

Hülasa 
Son hafta içinde buğıl•fı 

fiatlarında bir miktar tenezı~ 
görülmüş olmakla beraber sa' 
tışlar tabii şekilde cereyan el' 
miştir. tJi 

Arpa muameleleri harate . 
olmuş fiatlar geçen haft•~' 
vazıyeti muhafaza etmiştir· , 

Diğer hububat ve zahire 5' 
tışlan geçen haftaya nisbetl~ 
az olmuş ise de fiatlarda d~ı 
ğişiklik görülmemiştir. Ya j))ı 
susam fiatları cüz'i düşküııl 

1 
göstermiştir. Palamut pi yas-'. 
durgundur. Her nevi fiatlatı0, 

JOŞ 
da 10 - 20 kuruş kadar 0 

künlük kaydedilmiştir. , 
Z ytin • • d ı0eV e yagı pıyasasın a ı 

sımın ıcap ettirdiği hat~:. 
görülmemekle beraber v~~ıYde 
tin önümüzdeki hafta ıçıll 1, 
ink · şaf edeceği ümidi kuvve 
lidir. 

0
• 

Afyon piyasası durgun ıPve 
amele pek azdır. Pa~_uk eP 
üzüm muameleleri güııuıı ~il 

haiararetli satışlarını tf?at' 
etmekte bilhassa paınuk ! el 
lan pek müsait bir vaI-1Y 
arzeylemektedir. v' 

İncirin piyasa vaziyeti ııı;,ı 
sime göre normal ve fi• 
elveriıli telakki ediliyor. 



___ • K8nunuevve1 tea. 

iktisadi Haberler 
Yenı a..-. 

Mumu ellndUrmemı, 
Karşıyakada Şayeste soka

ğında bir dükkinda yatan ve 

........ 
D B d Y ı S ı liğımcılık yapan Ahmet oğln 

Ün orsa a apı an atış ar İsmail mumu söndürmeden uyu- Ankara Birası 
1 

4 Şınlak z bi lS 2S lS 2S muş, bu yüzden ateş çıkmlf 
Çu. Alıcı Fiyat 4 Ş z Galip 12 7S 12 7S ise de derhal söndürülmüştür. 

Uzum 

Umduğumuzdan Üstün Çıktı 216 AJyoti bi 12 7S 20 1483 Yekün Dllenclllk Yasak 
200 Müs inhisarı 8 ıo incir Kanuni memnuiyete rağmen 
lSO Kırk Kazım 1ı ı3 2S Çu. Alıcı Fiyat dilenmekte devam ettiği görü-

Ucuz-Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 151 S Süleymanov ıo SO 20 117 P Paci 4 12,S 4 2S len Mehmet zabıtaca yakalan-
148 Koop ittihat 12 62 ıs Zahire Borsası mıştır. 
139 H z Ahmet 12 13 SO Çu. Cinci Fiyat , ---------
127 ş Riza hal ı2 13 2s 363 Buğday 3 9S 4 50 Cöz Hekimi Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdüı· .. 
110 T Debbas 11 SO ıs 76 Arpa 3 7S 3 75 

93 S Emin 13 13 50 9 Nohut 6 50 6 SO M't t v 1 
49 F z Mehmet 7 9 25 10 Börülce S 50 5 60 1 a aro 
46 M J Taranto 10 SO lS SO ısoo P çekirdeği 3 3S 3 30 
28 M ve H Cem 12 ı3 SO 767 ken Palamut 230 4ıO 

zrnirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 
s'parişini kabul ediyoruz. Ankara Ormarı Çiftliği ı\1üd~ırlügüne müra
caat. Fazla izahat için lznıirde Eg.! P alas ve Şeh r gazınosu müstecir! 
Türknıenoğlu ~1urat beyden alınabilir. 

9 F z Abdullah ı3 ı3 9 B Pamuk 48 48 
9 H Alyoti 12 7S ı2 7S ı2 .. 

GUmrUk MUfettı,ı Geldl 
İzmir gümrük müfettişliğine 

tayin edilmiş olan Bay Feridun 
dün İzmir vapurile şehrimize 
gelmiş ve vazifesine başla
llllştır. 

Gelen Muhaclrler 
Yugoslavyadan Ayazoni va

Purile dün yetmiş beş aile mu
hacir gelmiştir. 

Uç Aylaklar 
Dul, yetim ve tekaütlerin üç 

aylık maaşlarının verilmesine 
başlanmıştır, 

-

Aydın Demlryolu Umum 
MUdUrlUğUnden 

ıOSS Numaralı prina vagon 
arziye tarifesi : 

7.12.934 Tarihinden iş'an 

ahire kadar f stasyonlardan Al
san cağa gelerek doğrudan doğ
ruya şirkete ait olan Deniz is
kelesinden ihraç edilecek pri
nanın vagon içinde arziye mu
afiyeti ihbarnamenin tanzim ta
rihi hariç olmak üzere 6 gün 
olacaktır. 

ALGOPAN 
Diş Ve Baş Ağrıla
rı için En Faideli Ve 

Tesirli ilaç 
( Algopan Cevat ) dır 

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

Toptan Satış Mahalli : 
Istanbulda Bahçekapısında 

ZAMAN 
ECZA DEPOSUDUR 

Şehrimizdeki Ecza Depolarlle Eczanelerde 
Vardır. lerarla ALGOPANI lsteylnlr. 

Manisa Belediyesinden: 
Ayn Ayn Şartnamelerle 

A - Belediyeye ait elekrik fabrikasındaki makinalarda sarf
olunmak üzere 31 -5- 93S tarihine kadar tahmin olunan 26000 
kilo motorin 2340 lira 

B - 250 teneke makina yağı lira muhammen kıymetle l<a
Palı zarf usulile 

C - 15 teneke benzin 51 lira muhammen kıymetle aleni 
lısul ile münakasaya konulmuştur. 

İhaleleri ı6 -12- 934 tarihine rastliyan pazar günü saat ı5,30 
da belediye dairesinde yapılacaktır. Şartname örnekleri beledi
Yeden verilir. 

Taliplerin o;, de 7,S teminatlarile yazı iı saatta belediye daire
sine müracaat etmelidirler. 

28 - 5 5146 (1006) 

bişlerinin Bozulup Çüriin1iyeceğinini Bilir 

R.adyolin en müessir diş macunudur; dişleri kat'i surette te
ltıitler ve parlatır. Radyolin en yumuşak diş macunudur; dişleri 
Çİıın,.z, minalarını örselemez. Radyolin en hoşa gidecek diş 
llıacunudur; ağızda köpürür, lezzeti güzeldir. 

RADYOLİN 
Kullanınız 

.~~··.'~:n· - • • ·~':-•.:O•' ADRES: Beyler - Numan 
zade sokağı: Ahenk mı:ibaası 
yanında - Numara: 23 

Telefon No. 3434 
._ __ 6-26) 1019·,_ __ , 

C•n~ Ziraat Bankasından: Göz Tabibi 
Bedeli 
mzayede -ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 

Lira K. Dönüm Cinsi Mevkü No. i S M i lütfü Kır~ar ı3ı 12 Tarla 

Doktor 
Tepecik civarı 43 Karakollardan Ömer 

baş oğlu Şakir 
Memleket hastanesi 

göz hastahkları müte
hassısı: 

Ali Aga~ 
İkametkihını Birinci Kor

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

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

H. 3 (2S) 

İzmir Beledlyeslnden: 

426 
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Başkaraca 

Dolaman 

Kıllarovası 

Çoğürlük 

Panayir 

Kargılık 

Öz içi 

Hacı Hasan 
kın 
Panayir 
Serhan ka-
vağı 

Öziçi 

Zeytinlik 
Çötlen 

46 Bucak köyden Ah
met oğlu molla Arif 

44 Çaltıdan Hasan ef. 
kızı Hatice 

46 Bucaktan madan oğ
lu Halil 

48 Gökyakadan Recep 
ağa kazı Mesude 

48 Gökyakadan hacı Re
cep ağa kızı Mesude 

43 Mütekait kaymakam 
Şeyket bey 

48 Hamidab:ıttan hacı 

Kamil oğlu Durmuş 
48 O U IC 

48 Arif ağa zade Refet B. 
48 U H U U 

48 Hamidabatta hacı 
Kamil oğlu Süleyman 

48 Hamidabat mahalle
sinden Recai baba za
de Salih Zeki Bey 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

Tavas Hukuk Hakimliğinden: 

Sahibinin belediye, tanzifat 
ve tenvirat resminden birikmiş 
borçları için açık arttırma ile 
satılmasına söz kesilen Mareşal 
Fevzi bulvannda 34 nuamarlı 
adanın 46, 47, 48, 49, 50 ve Sl 
sayılı arsaları bugünden başiı

yarak 2ı gün sürmek üzere 
arttırmaya konulmuştur. İstekli 
olanların bu günler içerisinde 
ve en son 27/12/934 Perşembe 
günü akşamına kadar bağlağı 
görmek için hergün belediye 
mühasebesine gelıneleri bildiri
lir. 6-7-9-ıo 5267 (ı048) 

Yukarıda isimleri yazılı medyunların Çine Ziraat bankasından 
aldıkları paralan gerek kefaleten ve gerek asaleten tediye et
mediklerinden dolayı satılığa çıkarılan banka namına ipotekli 
bulunan g;ljyi menkul mallarının hizalarında yazı lı bedellerle 
ihalei evveliyeleri icra kılınmıştır. Tarihi ilandan onbeş gün son
ra kat'i ihaleleri yapılacağından talip olanlarııı laakal yüzde beş 
nisbetinde zam yapmak üzere Çine icra dairesiyle Çine Ziraat 
bankası ve dellala müracaat eylemeleri ve kati ihalede hazır bu
lunnııyan pey sahiplerinin peylerinden istinkaf etmiş nazariyle 
bakılacağı ilan olunur. S266 ( ı 046 ) 

Müddei Tavas orman idare· 
sine izafeten memnru hacı 
Mehmet efendi tarafından müd 
deaaleyh Denizlinin Derekö
yünde mukim tahtacı Molla 
oğlu Çakır Hüseyin ve rüfeka
sı afeylerine açılan ruhsatsız 

kesmiş oldukları çamların be· 
deli olan 501 lira tazminat da
vasının görülmekte olan muha
k..:mesinde müddeaaleylerden 
Çakır Hüseyinin ikametgahı 

meçhul bulunduğundan tebliğat 
yapılmamış ve ilanen tebliğat 

yapılmasına mahkemece karar 
verilmiş olduğundan mahkeme
nin muallak bulunduğu 29/ı2/ 
934 tarih Cumartesi günü sa
at 10 da Tavas asliye hukuk 
mahkemesinde hazır bulunması 
aksi taodirde muhakemin gı
yabında bakılacağı ilin olunur. 

- 44 - Öz Türkçe karşılıklar ~-

5. Set 6. Sınsız 7. Yakışık- - en - 1. İçten (Dahil-
sız 8. Yımızık den ve hariçten =' içten 

Çuvaldız - 1. Bigiz 2. dıştan) 2. içeriden 
Bineci 3. Kuyuk, Kıyık 4. - i - iç (iç kabuk, İç 
Sovay S. Teben 6. Temen kapı) 2. lçeriki, içki!, içkin, 
7. Timen 8. Tivne içlik 3. lçreki 

D H rfı Dahi - ı. El 2. Karış-
• a ma 3. Kınama (Zem ve tak-

Da (Aşağıdaki mürekkep bih man.) 4. Yerme (Aley-
sözlerin ilk cüzüdür.) hinde bulunma man.) 

- ülcümuda uğramak- Daim - ı. Ardı arası 
Uğunmak (hastanın kalbi du- kesilmez 2. Bitmez, Bitmez 
rup ölü gibi kaskatı olmak tükenmez 3. Eksiksiz, eksil-
man) mez 4. Sonsuz 5. Sürekli 

- ülkelep - Kuduzluk - a - 1. Artsız arasız 
- ülkellıe uğramış-Ku- 2. Birdik 3. Bir düziye 4. 

duz Birteviye S. Calan 6. Dara 
- ülmerak - Gözenti 7. Durmaksızın 8. Gilen 9. 
- üssıaya uğramak - Hep (Hep öyle yapar) ıo. 

Gersınbemck Kımna 11. Ödün 12. Parım 
Dabbe - 1 Bini (Binek 13. Tı 14. Tutası (Sık sık 

hayvanı man.) 2. Debrenik man.) ı5. Tutçı ı6. Ulam 
(Zatülhareke man.) 3. Teb- 17. Ulaşı 18. Yanda 19. 
renikli (Zatülhareke man.) Y antayın 20. Y endek 21. 
4. Yüklet (Yük hayvanı Yindek 
man.) S. Yürür canavar - i - 1. Kaşangı 2.Mün-

Dad - 1. Verenek 2. kü 3. Seziksiz (Layenkati 
(Dadı hak = Tanrı vere- man.) 4. Sürekli S. Tutuş 6. 
neği) 2. Vergi (Dadı hak= Tügsl, Tükel 7. Ürük 
Tansı vergisi) 3. Veriş (Da- Dair ( ..... e) - 1. ( ... den) 
dü sited = alış veriş) dolayi (Bu işe dair bir mü-

Dağdağa - 1. Başağrısı kaleme - bu işten dolayi 
2. Gürültü patırdı bir konuşma) 2.İçin 3. ( .. den) 

Dahi - 1. Eke (Olgun, ~tkere 4. ( ... den) Ötürü 5. 
gürbüz, yetişken manasında Uzerine 
kullanılır. 2. Öğe 2. Ökü D.aire -. 1. Çevre 2. 
zeyrek 4. Zeyrek (Pek zeki Devrık, devrım 3. Dolamaç 
manasında) 4. ~bre 5. Evir 6. Teğre 7. 

D h ·ı 1 G' . Tegrek 8. Terkeç 9. Tez-
a ı - . ıren, gır- T k' 'k. ıo T'- 1ı . 2 1 (E . . ') 3 İ . ez ını lı . ıgre . 

mış . ç vın ıçı . çerı T'" k 12 T'kr T k ı3 
4 İ k . ıgre , ı e, e re 
· ç erı . Tivrek 14. Topan 15. Tci-

- olmak - Gırmek kerek ı6. Tüğerek ı7. Yöre 
- etmek - 1. Gidirmek yüre (Etraf, cephe, yan, semt 

2. Koymak, İçeri koymak 3. kenar man.) 18. Yörli 19. 
5okmak Yörenici 20. Yürenci 

S27ı (ı047) 

Öz Türkçe karşılıklar -41-

Cinayet - 1. Ağır suç, Yaylım 15. Yöre 
Suç 2. Kıya! 3. Ötrü, Ütirü Ciyadet - 1. Eyilik 2. 
4. Yazık, Yazuk (Günah Güzelllk 3. Temizlik 4. Ye· 
man.) · nilik 

- işlemek - 1. Kıyılla- Cizye - ı. Baç 2. Birt 
mak 2. Öldürmek, Adam 3. Gezit 4. Kesik, Kisik 5. 
öldürmek 3. Y azumak Kınlık 6. Vergi 

- işliyen, cani - ı. Kanlı Cömert (Civanmert) -
2. Öldürücü 3. Ütirüçi ı. Ahı, Ağı, Akı 2. Eli açık 

Cinnet - ı. Çılgınlık 2. 3. Esirgemez 4. Esirgençsiz 
Delilik 3. Kudurgak (Ku- S. Kayraldık 6. Koçak (Yi
duzluk man.) 4. Sapıklık 5. ğit man) 7. Paydak 8. Se
Telbelik Tilbelik 6. Tel- !ek 9. Sığımdı ıo. Vargili 
felik ( İhsani atiyesi bol man.) 

- getirmek - 1. Aldır- - lik - 1. Ahılık 2. Eli 
mak 2. Çıldırmak 3. Delir- açıklık, El açıklığı 3. Elgen-
mek 4. Sapıtmak liği 4. Kişilik 

Cins - ı. Babat, Babet Cu - 1. Acımak 2. Acı· 
("Categorie,, man. Eiili: Ba- ma 3. Açlık 4. Kırtnaşma 
beltmek - sınıflara ayırmak) (Açlığın son haddi rnan.) 
2. Cüsün 3. Değlü 4. Denlü Cuma - Ayna 
5. Kodu, Kot 6. Köğii 7. - lık - Aynalık 
Kök (Irk ve aile man.) 8. Cuş (ve huruş)-1. Coş-
Soy 9. Sünlek (Kemik, ne- ma, Coşkunluk 2. Kaynama, 
sep, ırk man.) 10. Takım 11. Kaynaşma 3. Taşkınlık 
Tek 12. Tücik 13. Tür 14. - a gelmek - 1. Co1-
Türlü 15 Uruğ (Soy, nesil mak 2. Kaynamak, kaynaş· 
man.) 15. Ya!un mak 3. Taşkınlık göstermek 

- i bozuk - Yoz 4. Tirbenmek 
Cirm - 1. Kurum 2. Cüda - ı. Ayrı 2. Ayrı 

Oylum 3. Oyrum 4. Oyum düşmüş 3. Ayrılmış 
Cisim - 1. Etüz 2. Göv- - düşmek - 1. Açraş-

de (Beden, cüsse man.) 3. mak, Eçreşmek 2. Ayrı düş
Karaltı 4. Sölmek S. Tan, mek 3. Ayrılmak 
Ten 6. Yapı - kılmak - Ayırmak 

Civan - 1. Civelek 2. Cümbüş - 1. Bayka 2. 
2. Çora 3. Delikanlı 4. Er- 2. Düğün, düğün dermek 3. 
gen 5. Genç 6. Körpe 7. Eğlence 4. Gülüp oynama 
Şelek Cümhur - 1. lrik, İrk 

Civar - 1. Aylana 2. 2. Kamuk (Umum man.) 3. 
Candak 3. Çevre 4. Deyre Tünlük (Cemaat, kalabalık 
5. Kaş 6. Komşu, Konşu 7. man.) 
İley 8. Tikre, Tiğre 9. Tü- - iyet - 1. Onovluk 
ğerek 10. Yağuk 11. Yaka Cümle - 1. Barça 2. 
1'2. Yakın 13 Yan. Yöre 14. Barı 3. Birikmis 4. Bölücek 



Doktor 
Elbise Temizleme 
Ve Boyahanesi SAR DA emal Sa~ir 

Ba) ram Münasehetile Fiyatlarda Fevkalade Tenzilat 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

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

temizleme ve boyahaneler federasyonu azasından Evi Karantina tramvay 
caddesi karakol karşısında S A R D A Elbise temizleme ve boyahanesi IZMİR de de 

çok nam kazanmış bir müessesedir , No. 596 Telefon No. 2545 

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

ipekJi, yünlü, kumaşlar tanınmayacak bir şekilde boyanma ve temizlenmededir 

1 (363) 

Dr. Ali Rıza 
Bayram münasebetiıe Yapılan Mühim Tenzilattan 

istifade Ediniz Ve Ko,unuz DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
ADRES : Mimar Kemalettin caddesi lstanbul han No. 21 

Telefon tir keti binası karşısında 

Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN PLAKLAR 

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

Telefon : 2987 

s 7 248 

nba:TOB 

Fahire Hanım ve Hasan Bey MUzayyan Hanım Hatip Dü. (sat -1795 Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

5 AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
5 Hicazşarkı. Sevdamı dilim Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı -: anlatamaz - Hastalannı hea gün öğ)e-
Emel Celal Hanım 5 Saadet Hanım den sonra Beyler - Hacı --1796 Sevgilim bu akpm 

Hicaz ıarkı. Ağlamış güJmüş 
------

AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 
Uşak şarkı. Gel gel 

imamlar sokağında 
No. 12 - Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder. --- Mahmure Handan Hanım -MUferrel Hanım ----
1797 Ey nazlı çiçek ---

AX1801 Uşak şarkı. Endamına bayıJd 
Şetraban şarkı. Titretti beni 

Telefon No. 3331 
s. 7 

Seviyorum ayıp mı dır ---- SUhayla Bedriye Hanım 

AX 1802 İzmir Bergama türküsü 
Gökçe karpı; olaydım 

Sahlık Depo ---------- SUheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. 
ikinci kordonda Eski gümrük 

aokağında (6) numaralı depo - Yar Kolumda. Kırman o satıhkbr. 

Metin Terzihanesi 
Kabasoğan Sokağı No. 16 

Sağlam zarif ve nispet kabul etmiyecek derecede uzuı: elbise 
diktirmek iatiyenlere Metin Terzlhane•lnl tavsiye ederiz. 
Bir kerre ziyaret ediniz. Göreceğiniz ucuzluk ve zerafet karşı-
sında hayrete düşeceksiniz. 5- 2 

-42-

5. Bütün 6. Hep 7. Kamuğ man) 7. Taram 8. Tarmak 
8. Kamık, Kamuk 9. Kamu 9. Tikke, Tike 10. Üliiş 
10. Top 11. Tllğe 12. Tiikel (Hi11e, pay man) 

- si - 1, Barça 2. Bil- - i - ice - 1. Az, 
tün ,.3. Diikeli, Tükeli 4. pek az 2. Azan, Azamk 3. 
Hepsi S. Kamuğun 6. Topu Azav, Azavlak 4. Azıcık 5. 

- ten 1. Birden 2. Bir Biraz 6. Bir tiğim 7. Çirtik 
uğurdan 3. Hep birden 4. 8. Davlu, dalum 9. Kiçiğ 
Koduru 10. Kırbk 11. Meştek 12. 

Cümut - 1. Don 2. Ton Sin 13. Şağın 
Cümudiye - 1. Mustak - ü Jiyetecezza - 86-

2. T onşak lünmez 
Cür'a - 1. Ôbüm 2. - ( Fasikül man ) Cay 

Sorkut 3. Yudum (Cilt, fasll, bap man) 
Cür'et - 1. Ataklık 2. Cüzam - 1. Ala 2. Dc-

Atılganlık 3. İleri atılma 4. nük 3. Dönük yıyılm 4. Enn
Kezik 5. Korkmazhk 6. Şet mi S. Karauyuz 6. Kulan 7. 
7. Yiğitlik 8. YıJmazhk Kaman 8. Yenirce 

- kar, ecri - Atak 2. Giizdan - 1. Gurdan 
Ablgan 3. Baskak 4. Ekren ( para kesesi man ) 2. Ka-
5. Gözü korkmaz 6. Gözü puts (Para çantası man) 3. 
pek, Pek gözlü 7. Korkmaz Yancık (Cep, kese man) 
Korku;uz 8. Öktem 9. Ya- Ç H f 
vuz 10. Yiğit • ar ı 

Cürüm -1. Ekıiklik(ku- Çah - 1. Düvet 2.Kuyu 
sur man.) 2. Kilinçek 3. Kıl- 3. Ôşük 
mış 4. Suç 5. Sunduk Çak - 1. Çatlak 2. Ya-

Cüsse - 1. Büksem 2. nk, Yırbk 3. Yırtmaç 
Çeşte :. Gövde 4. Kesim - etmek 1. Çatlamak 
S. Kurum 6. Ten 7. Yağnn 2. ltinnek (Yırtmak, parça-
8. Yen. Yin lamak man.) 3. Yırtmak 

- li - 1. Bağlan 2. Çalik - 1. Can 2. Cel-
Balaban 3. Gerimli 4. Göv- piş 3. Cetiz, Citiz 4. Cılasın 
deli 5. İri, iri gövdeli, iri S. Cıldam 6. Cirik 7. Çalan 
yarı 6. Yeke 8. Çalt, Çelt 9. Çevik, çivik 

Cüstücü - ( etmek ) 1. 10. Çirik 11. Divrengi, Div
Aramak 2. Arafbrmak 3. rinki, Divringi (Çevik. atik 
Gereklemek 4. lrdemek, lr- canlı man) Divrengi çocuk) 
delemek 5. Sormak 6. So- 12. Evik, evlik 13. İldam 14. 
ruşturmak lvek 15. Kevel (At hak-

Cüz - (cüzü) 1. Bölük kında cins at man) n6. Kır-
2. Börtük (parça, kesir man) nık 17. Saybır (Yürük at 
3. Çitim, Çitmi, Çitmik 4. man) 18. Sığanak ( çevik 
Diki 5. Kesek 6. Kısım{Kıs- man.) 19. Şeran, teren 20. 
maktan, elin alacaiı kadar Tetik 21. Ti2rek 22. Tiiz2en 

Satılık Hane 
Bornovada Asııq bey moka

ğında 2 numaralivhane sabhk
br, Garmek için Kiirt Ömer 
aokağmda kun@raca. Cemal 
efendiye puarliJc için de Yeni 
Asır gazetesinde Zühtü efen
diye mftracaat. 5-2 

İki kattan ibaret olup birinci 
kah gayet geniş ve ikinci katı 
ise depo olarak kullanılmaia 
elverişli biiytik bir salon ve iki 
biiroyu muhtevidir. Taliplerin 
ikinci kordonda Kardiçalı Hn
•eyin bey hanında Umum ga
zeteler bayii Hamdi Bekirbeye 
müracaatlan. 14-15 

ı: Ôz Türkçe k5ılıklar - 43 -

23. Yeğin, Yiğin, Yiyin 24. Körkü 10. Men 11. Minkiz 
Yengil 25. Yilenk 26. Yitiz 12. Önlük 13. Örek 14.Sınç 
27. Yürük, Yüvrük 28. Yün- 15. Sinçe 16. Saray 17.Şıray 
gül 29. Zıngıl 18. Tiirsiln 19. Yön 20. Yüz 

Çamaıır - 1. Cankel 2t Çember - 1.Kasnak 2. 
Delgeçir (Pamuklu iç ça- Ketez, Ketrez 3. Kıpçınma 
mqın) 3. Geysi 4. Giyesi 4. Kursav 
5. Keyai 6. Pısat 7. Poaa. Çemen - ( Çimen ) 1. 
8. Pusat (silih zırh) Çayır 2. Çemıen 3. Çimlik 

- cı - Yunakçı 4. Çimen 6. Olen 7. Peçen 
- hane - 1. Doncak (yq ve yeşil çayır otu man) 

Donluk ( pmqır yıkanan - zar - 1. Biçenlik 2. 
yer) 2. Geya1lik 3. S.vathk Çimenlik 3. Ôlenlik 4. Ye-
4. Yunak (çamqırhane ve fillik 
hamam man) 5. Yunakhk 6. Çerçeve - 1, Balıiaü 2. 
Yüncelik (umumi çamaşır- Çevre 3. Ş6ve 4. Söye S. 
hane mah) 7. Yilnek Tekre 

S:ardak - 1. Balağ 2. Çeıim - (Çeşm) 1. Ba-
Hu, Huv 3. Huvmahk 4. kanak 2. Göz 3. Karak 
Talvar · - hane - Göz çukuru 

Çare - 1. Bovra 2. Clln Göz evi, Göz oyuğu 
3. Em 4. im S. ıme 6. Meke Çetme - 1. Akar 2.A-
7. Süme 8. Yol, Yol yordam karca 3. Bulak 4. Erin, Erna 

- saz olmak - 1. Eme 5. Eşme 6. Kısıklı 7. Kuduğ 
yaramak 2. Jmanmak 3. O- 8. Pınar 9. Pörek 10. Pura 
tamak 4. T3vlemek 11. Sıvat 12. Su yurdu 

- siz - 1. Emıiz 2. Çeyrek - 1. Döttte bir 
Geneli gensiz 3. ister iste- 2. Manas 
mez 4. Kalaş - Saat - Geh 

Çark - 1. Dönerge 2. Çınar - 1. Çayunğ,Çay-
Tilgen mğ 2. Gavlagan 3. Kavla-

Çannıh - Gergi ğan 4. Örs 
Çarpa - 1. Dörtayak 2. Çift - 1. Cip 2. Cüp 3. 

Dörtayaklı 3. Elsem Eş, ikiz 4. Kot 5. Koşa 6. 
Çarşu - (Çarşı) 1.Satak Koşu 7. Sidir 8. Sınarlı 

2. Satıca 3. Tim. Tüm (Ka- (Çiftin iki tekinden her biri) 
palı çarşı) 4. Tün 9. Tün 10. Tüney 11. Yüp 

Çarşaf - 1. Börköncik Çirk - 1. Bılçırak 2.Kir 
2. Bürgü, Bürkü 3. Bilrme 3. Pislik 
4. Bümük 5. Bürü 6.Bürüde - ip - (- ef) 1. Bula-
7. Bürük 8. Biiriikme 9.Del- şık suyu 2. Çıbnk 3. Pis su 
güç 10. Ortil 11. Terincek 4. Yuntu S. Yuvuntu, Yu-

Çehre - 1. Beniz 2. Bet ğuntu 6. Yüntü 
3. Binkiz 4 .. Bit 5. Çaray Çirkin - 1. Abağı 2.Bi-
6. Çıray 7. En 8. ·Körüi 9. cimsiz 3. lvemsiz 4. Kötü 

Dahlllye Mutahassısı 

DOKTOR 

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

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 
Telefon: 3806 

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

neticesi lüzum gösterilen pilotl~, pilotsuz kauçuk korsala!! 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsalan gayri tabu 
doğan çocukların vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci· 
hazları, kemik hastalıklan 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. 

TÜRKIYENİN YEGANE MÜESSESESi VE ESERLERi 
İLE RAGBET ve İTiMAT KAZANAN SÜN'I AZA AMİL 
ve MÜTEHASSISI 

~~a,h rl Hiza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

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

Hirinci Sınıf ~1utahassıs 

Operatör - Doktor 

Tahsin H-Oseyln 
Hastalarını her gün sabahtan akşama kadar kendi has

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

Tahsin Bey Hastanesi 
25-26 764 

KIŞ GELDi 
Şimdiden ucuz fiyatla kömiV ilatiyacınw temin ediniz 

BüYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zont[uldak 

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

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenziJAt 

vardır. Sah' mahalll : Kestane pazannda No. 10 
885 · Telefon 3937 

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

SIHHAT B LIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina bahkyağıdır 

iki Defa SUzUlmU,tllr 
Y egine Deposu 

Baş durak 

Hamal Rtüet 

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

Brlstol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirJiJer Burada Buluşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odalan MannaraY~ 
Halice nazır güzel manzarası ile .stanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. istirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

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

Dikkat : ::~~i1~=lere Brislol ~l:i:e· 
Osmani ~e oteli~d!~•İye S4t 



1 

' 

~abffe 11 

' Ir19ai Pazarında Azizler Sokağında 
---------

, 

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

il 

NUllABAYA 
• 



. v. 
~1• F. H. Van Der 

Zee & Co. 
MACEDONIA vapuru halen 

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

yük alacaktır. 
FRlESLAND 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 

GIRONDE vapuru 11 birinci 
kanunda bekleniyor.Anuers ve 
D;rekte yük alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXPORTER vapuru halen 
limanımızda olnp Nevyork Bos

ton ve Filadelfiya Norfolk ve 
Kamden için yük alacakbr. 

EXIRIA vapuru 13 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yükliyecektir. 
EXİLONA vapuru 26 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakbr. 

EXMOUTH vapuru 15 son 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

GANDIAN P ACIFIC STEAM 

SHIP AND RAIL W AY CIES 
Liverpul, Montreal; St. jhon 

ve Halifaks tarikile Kanadamn 

tekmil şehirleri ve transatlan-

tik vapurlarla şimendiferler 

arasında mürettop seferler. 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyct ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru elyevm li-
manımızda olup yirmi aitı teş

rinisanide Amsterdam ve Ham
burga hareket edebektir 

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

STELLA vapur 10 kanu
nuevvelden 13 kanunuevve1e 
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
nunuev ıelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dant.zig. Gdynia, Go
teborg, Oslo ve İskandinavya 
için yük alacaktır. 
SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda bir 
muntazam sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 8 ka
nunuevvelde beklenmekte olup 
ayni günde Pire, Malta, Cezair 
Vulansiya, Marsilya ve Napo
liye hareket edecektir. 

PELES vapuru 26 kanunu 
evvelde beklemekte olup ayni 
günde Malta, Bars el :>n, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliJderden acenta mes
uliyet kabul etmez. . 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
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 hastahkları 
mütehassısı 

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

Makine Ve inşaatı Bahriye Mutehassısı 

ETUP ~EJI AI~ 
J\1akine Jn1aU1thanes: 

Halı mat?a fı:aşıst .r-; umıuR {'Jfl 

Müetı3esern ı rı 

manın'a'ı 

n "'"k 

lllll d l ı 

1 ~nı ı rılt' 
faa lıyctled ı ı 

A liılrndarl 
rın hu ına.kirıe 

lt'fııı f.rnlıytt 

t:ırı lnrı hftkJ..ırıda 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l a#hane lle lJn Değırme11ll'ri 

11 hıl nıııııın 11 :1r "'' "'' ' v~ • tt ıı·ı • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

üaz"'zyetı Bilumum Dı·nlz Jşlert 
•·· ı IJoy<la vo her kuvve ı Durbıııler, ı11 ' 11m1ıalnr 

tes ı satı mılı :wıkıyo rısarı'4iir vı 
ı• lıl"r c ııs malırokat üzo rıııt· 1 1 tlı•rıılıtı \' ; nı; l•r vo s:ı ı r ı ., "r 

.z ir Tramvay Ve 
irketinden: 

Elet trik ... 

ikinci kordon tevziat fid arinin Alsancakla Cumhuriyet meydanı 
arasındaki kısmı üzerinde yapılacaka ameliyat dolayısile cereyanın 

bu fider üzerinde 811211934 tarihinde saat 9 dan saat 15 e il 
kadar kesileceği muhterem halkın malümu olmak üzere ilan 
olunur. 

Yenı Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCi 

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

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birincı ka

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anvers. 

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

m~lı:uı ( Ihlamur ) 
Çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmes:nden ötürü 
mevcudu kalmıyan hususi pa-
ketlcrim;zin ihzarına başlan
m!şbr. Dükkanında satmak 
üzere bizden p:lket ala11 esna~ 
ihtiyaçlarını temin e!sinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler 5 - 10 
kuruştur. Karadeniz malı 1 

Salep tozunun zarif kutu
ları yalnız 15 ku-

ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

Işıldak Bulaşık ve ~ila 
tozu emsaline 

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

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFf ALIK POST ASI 

Seyabatın müddeti ızmir 
Triyeste 5,112 gündür. 

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

İlk hareketler: 
5/12/934 S.S BEOGRAD 
12/12/934 BLED 
191121934 SRBıN 
DİKKAT: vapurlar Çarşam-

ba günü sabah yük almıyacak
lardır. 

Pire ve T riyeste yolcuları 
için fiyatlarda tenzilat yapıl
mıştır. 

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

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefor.- 2548 

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 boyalan, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : 3aa2 

Nezleye 
Korizol 
Kemal 

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

- Kız Hilal eczanesi dedinde aklıma geldi. Kemal Kamil 

Aktaşm ( gönül ) Altınruya, Bahar çiçeği kolonyaları varını ? 
- Evimizden hiç eksik olur mu ? Şişelerimiz dolu ... 

Ferit Kuvvet Surubu 
Zayıflara, sıtmalılara, işta

hı o!mıyanlara, mide ve si
nirleri zayıf olanlara. vere
me istidadı olan!ara 

Kan ve kuvvel 
verir. • 

İdrarını tutamıyan çocuk 
ve ihtiyarfara da şayanı k v
siyedir. 

Büyük şişesi 

66 
kuruştur. 

nıunıi depo : 

. FERi 
4 

Şifa 
Ecza nesidir 

SAÇLARINIZ 
Dökülüyor J\ıu ? 

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

zalarındrn arayınız. 

(993) 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NMIDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 İZMİR 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirırntin M erkez ve Fabrikası: t 11:mirde Hallrnpınardallır 

Yeril Pamu#undan At, 1 aggare, Köpekbaş, DetJlrmen, 
Geyik ve Leylak Markalarını havi her nevi Kabot bezi 
imal eyltimekte olup malları A vrapanın ayni tip menHU· 
oatırıa faiktir. 

Telefon Ko. 2211 ve 3087 
Telgraf adresi: Ba:yrak lzmir 

METALLüM 


