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ita ya ile Habeşistari Arasında arp 
1 ürk Demokrasi-
sinin Üstünlüğü 
Cuma günü, İzmir kadın

ları siyasal ha yıklarının bütün f enişliğile ta!lınmış olmasını 
lltluladılar. içli sevinçlerini 
~eydana vurdular. İş ve kültür 
dırıminin her yüzünde erkekle 
Yanyana yürüyen kadının siya
sa) dirimde de erkeğin yanında 
Yjr alması kadar olağan birşey 
0 aınazdı. Ulusumuz yüzlerce 
Yıl, kadın erkek ayrılığının acı
sını çekti. Din perdesi altında 
a~~mlığı çiğnenen kadın, bi'.-

ız, duygusuz ellerde oyun
cak olmuştu. Ulusal törünün 
kurulduğu günden sonradır ki, 
kadınlarımız kafesler arkasın
dan sıyrıldılar; umacı kılıklarını 
attılar. Ayaklarına, hatt:ı. can 
'"!erine vurulan zencirleri bi
ter birer parçaladılar. Sava1 
a!anında, erkekler gibi, savgun
la döğüşen kadın yurdun eski 
~e ye• i yapısında kafam ile, 
rnakları ile didişen, erkek 
~adar payı olan kadındır. Di
tıkliğin bir kaynağı da sevgi 
olduğu düşünülürse kadınları
?1ıza karşı borçlarımızı daha 
1Yi anlarız. Atatürk, bu değerli 
\'arlığa, ulusun öz kaynağına 
Yaraşan ünlü yt-ri ayırmakla 
1'iirkün ününü artırdı. Türki
Ytde barana yoktur. İş~ ha· 
Yıkta, dilekte birlik vardır. Bu 
böyle olınca kadının her yerde, 
her işte erkekle denk olması 
llereğir. Ulusal başlık ta bu
~u ister. Bizden yüzlerce yıl 
0nce kadınlarına serpilme, açıl
ltıa gücünü veren ülkeler, 
deınokrasiden uzaklaşınca ka
dıııı iş diriminden de uzaklaştır
dılar. Eve, hatta kilısiye bağla
~~ar. Onlar böyle gerilerken 
urk kadınının dövenden bü

~iik kurultaya kadar uzanması 
•çiınizi sevinçle, kıvançla dol
durınağa değer. 

Bu ileri atımı çekemiyen boş· 
~af alılar Fransız demokrasisi
~in bile kadınlanna Siyasal 
ayik vermediğini öne sürü

Yorlar. Bunu söyliyenler düşün
llıi:rorlar ki, büyük garp de
lltokrasisinin çekingenliği aşağı 
Yııkarı yerleşmiş bulunan siya
'al kombinezonların böylece sar
~tlabifeceği, durumun karışaca
~~ korkusundandır. Orada ülkü 
• •tliği yoktur. Sola, ortaya, sa
~a ayrılan sayısız bölükler ay· 
~ ayrı ülkülere bağlanmışlar
ı-'.t· Türk demo!crasisinin üs-
\ 
111ıliiğü ise ülkü birliğini yara
atak demokrasilerin çözenini 
~ttadan kaldırmış bulunmasın
ltı adır. Bu bakımdan kadınları-
) 

12ııı siyasal dirime karışma· 
arı t b" .. .. d aze ır guç ve guven 
est • . 1 k 1 egı o aca tır. Kadın say
a,,ı 
İ•) arıınız az çağda en zorlu 

1~ ere duygulu, bilgili parmak
& ~ııı koyacaklar, bir çok soy
;:a dertlerin iyi edilmesinde 
vn~ .. 
la u olacaklardır. Biz kadın-
ti tıınızın soysal, ökonomik di
r:lttde olduğu gibi, siyasal di-
11·~de de kendilerinden bekle-

'!\ .. 
tııı ışı başaracaklarına inan-

ş bulunuyoruz. 

(B . Şevk.e't EUigln. 

~<ıt a}'lk - Hak) , (Dirim - Ha
kfı ), (Ulusal Törü - Milli hü
~:~t ) , ( Çözen -,.Zaf ) , (Sav
li ) Feragat ) ( Unlü - Şeref
haıİ ~ Bar~na - Sınıf ) , ( Ulusal 

ı • Mılli Hakimivet ) 

Kanlı Müsademelerin Neticeleri Mühimdir 
ı taiiaiila~a·a~····6·0···5·ıü···4oo····vara·1i~······H·abeŞite~·aeii·····v·üı ölü 

Vardır. - ltalyanlar Takviye Kıtaatı Alıyorlar.~ 

. 1111/Jrşistrııı lıiikıiıı.l't rica': l/11/Je.,iNlrm iıııprınılorıı Jl<ıi/ı; 
Istanbul, 8 (Hlnusi) - Av- baliğ olmuşlarJır. "~ ti!.:;?:t Selılsiyc at ii:cı-imlc 

rupa mühim nıerkezlerindan edilen neticelere g5re İtalyan- tebliğ eylemiştir. 
verilen haberlere göre İtalya !ardan 60 ölü 400 yaralı vardır. Londra 8 ( H. R ) - R<. n:.-
ile Habeşistan arasındeki anla- Habeşliler hudut üzerinde dan gelen duyumlara göre İtal-
şamamazlık çok şiddetlenmiş lOO ölü bı:akmış~ardır.d Y_~r~~ı- ya - Habeşistan arasında kor- lfa/Je!jiı;fıı-N asker/eı•i makiı eli /ıi/l·ıık /Jaşııııi" 
ve kanlı müsadeııİelerin başla- !arın adedı ma um egıl ır. kunç hadiseler devam etmiştir. mını altüst edeceğinden endişe vardır. İtalyan kuyvetleri tank-

• masına sebep olmu~tur. Mun- İtalyanlar müsademe esnasında Habeş İtalyan Konsoloshanesi- d. 1 
T T k T k il ı d e ıyor ar. !ar ve tayyarelerle takviye edi-

t __ ,_ __ . İt 1 k ti . an , op u anmış ar ır. k ı: 1 azam .....u:sı a yan uvve erı İt 1 k . . t k . k t t ne vu u.,u an son tecavüzün Londra, 8 (H.R) _ Roma-H b h d 1 k 75 ayan as en yenı a vıye ı aa 1 

~ ~ş u .ut arı~ı geçere almaktadır. İtalyanlar buradaki bırakbğı izler daha silinmeden dan bildiriliyor: Habeş asker-
mıl ıle~lemışlerdır. . . askerlerini hava kuvvetleriyle Somalilant'ta İtalyan - Habeş !eri Somalılantd'ta İtalyan as-

Bu ilerleme e3nasında ıkı de takviye eylemektedir. karakolları arasında kanlı mü-
f k 1 · h ı· İ keri kıtalanna hucum ettiler tara as er erı ay ı uzun sü- Roma 8 (H.R) - Habeşis- sademeler olmuştur. ngiliz ga- . . _ · 

ren müsademeler yapmışlar tanın Roma sefiri vukubulan zeteleri. İtalya - Habeşistan Şıddetlı musademeler oldu. 
her iki tarafta da ölenler ve müsademeler dolayısiyle İtalya arasındaki gerginliğin Afrika- İtalyan askerinden ve tebaa-
yaralananlar mühim bir yekUna hükumetine şiddetli bir nota nın bu köşesinde barış niza- sından 60 ölü ile 400 yaralı 

!erek hücuma hazırlanıyorlar. 
Durum çok incelmiştir. 

İtalyada bu son hadise he
yecanla karşılanmıştır. 
Habeş kaynağından bu vu-

ruşmalar hakkında alınmış 

· beğlik duyum yoktur. 
lllllltlllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllll 111 111111111111111111111111111111111111111111111111 

TürkKadınlığının Kıvancı İtalyanlarHariçtekiDö-
D ·· H Ik · d C G ·· ·· C h vizlerini Getireceklerdir un a eyın e uma unu um U• Roma 8 (H.R)-Liretin de- 1 miş olanlann paraları müsa-• t M d d T h •• t y ld ğerlenmesi için Mussolininin gi- dere edilecek ve kendileri ağır 
rıye ey anın a eza ura apı ı ~şt~~i. savaş devam e?iy?r· ~.u hapse çarpılacaklardır. Ülke 

. . ulku ıle çıkanlan yem bır to- içindekiler de ellerindeki ecnebi 
lzmır Kadınları, kendile- sonsuz sevıncı Cumhuriyet reye göre İtalyanlar ülke dı- kambiyosunu, aynı törenin hü· 

rine verilen saylav seçme ve meydanında Atatürkün kurcağı şında ne kadar kambiyolan kümlerine uygun olarak, ftal-
seçilme hakkı dolayısile teza- (heykeli) önünde açığa vur- varsa bütününü İtalyaya getir· yan liretlerile değiştirmeğ borç-
hürata devam etmektedirler. • muşlardır. meğe ve bu yabancı kambiyo- Ju bulunuyorlar. 

Kadınlarımız dün akşam da Bir çok kadınlar ve kız okul· !arı İtalyan parası ile değiştir- Bu kanun Mussolininin mü-
Bahribaba Halkevinde bir top- • !ular (mektepliler) Cumhuriyet meğe borçlu tutulmuşlardır. Bu cadelesi başladığı gündenberi 
Jantı yap:nışlardır. alanında (meydanında) coşkun törenin hükümlerine on gün İtalyan kambiyosunu sarsacak 

Bu toplantıdan maksat saylav tezahürat yapmışiardır. içinde başeğmiyerek dışardaki mahiyetteki deprenmeleri yen-
seçimi dolayısile kadınların mü- Atatürkün kurcağı önünde kambiyolarını İtalyaya getirme- mek için çıkarılmıştır . 
teaddit konferanslar vermeleri Cumhuriyet Halk Fırkası vila-
hakkında ve sair hususlarda yet idare heyeti üyesinden Be-
müdavelei efkarda bulunmak nal Nevzat heyecanlı bir nutuk 
ve icap eden programı tespit irat eylemiştir: 
etmek idi. Benal Nevzadın Nutku 

Fırka başkanı B~y Avni Do
ğan toplantıyı açmış ve demiş
tir ki: 

- Arkadaşlar; artık kadın 
süs olmaktan çıkmıştır. Vata
nın her işinde, korumunda biz
ler gibi aynen alakadardır. 

Binaenaleyh kendi işleriniz 
olan bu işleri gene kendiniz 
yapacaksınız. 

İzmir kadınları arasında fır
kaya kaydolmak için çok kuv
vetli bir cereyan vardır. 

Haber aldığımıza göre bu 
işler için de kadınlar aralarında 
bir komita teşkil edeceklerdır. 
Cuma Günkü Tezahürat 

Cuma günü saat on dörtte 
Halkevinde toplanan İzmir ka
dınları büyük önder Atatürkün 
saylav (meb'us) seçme ve se
çilme hakkının kendilerine ve
rilmesinden dolayı duydukları 

Ga:i 11P11keli öııiiıule cuma gımıı 
ycıpılaıı lop/aıılıda kadrnlar 

bil- anıda 

cıoıı1ıııriyet alaııında nutuk 
söyıiyıı Benal Nevwt 

5 Birinci Kanun 934 
Türk kadınlık dönenmesinin 

en parlak bir sahifesi, Türk 
anasının unutamıyacağı bir kı
vanç bayramıdır. 

Atatürkün kurununda yaşı
yan Türklere ne mutlu ... 

Türk kadınlık tarihinin göz 
yaşı ve zencir dolu olan karan
lık yapraklarını temelli kapatıp 
önümüze bembeyaz, güneşli 

ak günler açan büyük Atamız, 
bize bugün de siyasal denkliği
mizi vermekle Türk kadınının 
başlı başına bir benlik, insanlık 
kurumunun özlü bir üzesi ol
duğunu Acuna söyledii Ulu 
Cumhuriyetin bu doğru, bu te
miz kesimi, biz kadınlara se
vinç, insanlık kurumuna oğuz· 

luk, yurda da yiikselme yolla
nnı açıyor .• 

Sonn 5 inci Sahifede 
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KISA ÖK.ONOMik 

Dış Pazarlarımızda 
Yunanistan Piyasası - Türkofis 

Atina Şubesinin Raporu 
TÜRKOFIS ATINA ŞUBE
SİNİN RAPORUNDAN : 
Yunanistan maden kömürü 

piyasasında Alman mallan da 
sablmağa başlamışbr. Alman
yadan % l 00 taba ile maden 
kömürü gelmektedir. Bu mem• 
Jeket mallan şimdiki halde, 
cif olarak tonu 20 filinden sa
tılmaktadır. 

Alman kömürlerinden başka 
Polonya kömürü de az miktar
da gelmektedir. Bununla bera
ber piyasada en çok sahlan 
Rua kömürleridir. Son günler
de gaz tirketi SoyYetlerden 
10,000 ton kömllr almıfbr. 

Memleketimiz kömllrleri is· 
tenildiği gibi bliyük aJçnde sa
ıablamamaktadır. Bunun ae• 
beplerinden biri bonolann % 36 
niabetinde düımesi gCSınerile

bilir. 
Piyasada kömür fiatlan töyle 

olmııştur: 
GümrükUi Bankerde 

Drahmi Şilin 
Jngiliz kardif 900-950 27 

" Newcastcl 700 23/6 
Rus Flotskey 700 21/6 
Polony; kalın 725 
Türk (ceviz 
10 - 50) 700 18/6-19 

BUGDAY 
Son zamanlarda Yunan pi

yasasında Arjantin buğdayları 
rakipsiz kalmııhr. Evvelce Fas 
ve Cezairden yapılan buğday 
irhalib Fransa ile Yunanistan 
·arasında çıkan kliring güçlük· 
lerindcn durmuştur. Arjantin 
ile Yunanistan arasında ticaret 
anlaşması bulunmadığı halde 
Yunanistanın Arjantindcn bü
yük ölçüde buğday almasının 
sebebi bu memleket mallan· . 
nın ucuza teklif edilmesinden l ve Arjantinin mallan taşımada 

~kısmen Yunan gemilerinin kul
lanılmasından ileri gelmektedir. 

Fiatlara gelince, Arjantin 
buğdayları bir aralık tonu 95 
şiline düşmüt ise de yine 107 
tiline çıkmıştır. 

Memleketimizden yalnız Si
sam Adasına az miktarda buğ-

day ihraç olunmaktadır. Bu 
adanın memleketimize yakın ol

·masından ötürü buraya giden 
buğday takasa tabi tutulma
maktadır. 

Mersinden teklif edilmiş olan 
bir partinin tonuna 480 frank 

·İstemiştir. Halbuki Arjantin 
aynı ayardaki malı yalnız 400 
franktan satmıştır. 

Yunanistanda un değirmen
leri yarı yerli yarı yabancı 

buğdav kullanmak mecburi· 
yetindedirlet. Yakınlarda dı
şardan 100 bin ton buğday 

alınacağı kuvvetle söylenmek
tedir. 

Diğer taraftan alınan haber-
lere göre Aynaroz için 400 
ton buğday alınacaktır. 
Buğday ticaretile meşgul ihra· 
catçılarımızın bu hususa ehem
miyet verilmeleri lazımdır. 

Pire piyasasına gelen son 
haber!ere göre Fransa buğday
lan cif Yunan limanları itibarile 
şu Hatlarla teklif edilmektedir: 
Fas, Marsa 385 Farank 
Fas, Kolon 380 " 
Cezair 360 

" 
Şimali f ransa 350 ,, 
Cenubi Frcınsa 330 ., 

FASULYA 
Yunan piyasalarında fasulya 

mühim bir yer tutmaktadır. 

Bu maddenin istihlaki hakkan
da bir fikir edinmek icin son 

üç yıldaki ithalata bir göz gez
dirmek kafidir: 

Yıl 

1931 
1932 
1933 

YUNANİSTANIN 
F ASUL YA iTHALATI 

Mıktar Değer 
Kilo Drahmi 

20.418.844 76.296.442 
20.081.568 80.298.831 
16.803.143 68.581.117 

Yunanistana en çok fasulya 
ihraç eden Romanya ve Yu
goslavyadır. Memleketimizin bu 
piyasaya olan fasulya ihracatı 
azalmııhr. Son yıl içindeki fa
sulya ihracatımız şöyledir: 
Yıl Miktar Kilo 

1931 383,049 
1932 925,271 
1933 66,145 
1934 45,352 

( 9 aylık) 
Yukandaki rakamlardan da 

görüleceği üzere Yunanistana 
fasulye ihracatımız 1932 yı

hnda artmıı iıe de geçen yıl 
büyük bir düşüş göstermiştir. 

Bu azalmanın biricik sebebi 
fasulyelerimizin yüksek Fiat tek
lif edilmesidir. ikinci bir sebep 
te tüccarlarımızın Yunanistanda 
makbul sayılan bazı cins fasul
yeler için teklif yapmamalarıdır. 

Son zamanlarda bilbasa 
T ransilvanyadan büyük ölçüde 
mal gelmektedir. Bugün 
100 kilosu cif 72 - 73 fraktır. 

Yugoslav1adan yalnız iri 
taneli mal gelmektedir. Seli
nik yolu ile getirileiı fasulya
nın okkası gümrüklü olduğu 
halde 12.5 13 drahmidir. 

Karadenizden ve bilhassa 
Çarıambadan mal teklif edil
diği takdirde müsait fiatlarla 
it yapmak kabildir. 

PAMUK 
Yunanistanla kısmi takas 

yapıldıktan sonra bono Hatla
rının diifmesi yüzünden pamuk
lnmızın Yunan biyasasını kay
bettikleri muliimdur, Helbuki 
1931 de memleketimizden 6mil
yon 138, 176 k iJo gibi ehemmi
yetli bir miktar gelmiştir. 

Şimdiki şerait altında Yuna
nistana pamuk ihracatı yapma
mız güç sayıhr. Türk pamuğu
na olan ihtiyacı Hint malları 
tatmin ediyor. Fakat piyasamız 
müsait olsa her halde pamuğu
muz tercih edilecektir. 

Sarfolunan gayretler saye
sinde yerli pamuk istihsalib 
oldukça feyizli surette artmak-
tadır. Bununla beraber ithal 
edilen miktar oldukça büyük-
tür. Nitekim bu yılın ilk 9 
ayında çoğu Amerika ve Hint 
malı olmak üzere 5/934-935 
kilo girmiştir. Hint pamukları
nın okkası 40-44 ve yerlininki 
51-52 .drahmidir. 

BALIK 
Yunan piyasasına bol pala

mut sevkiyatı devam etmekte-

dir. Bu cins balık, ihracat 
mevsimi de olmak dolayısile 

Yunan piyasasında ehemmiyetli 
bir yer tutmaktadır. Son gün
lerde birbiri ardınca çok mal 
glmiş olduğundan fiatlar düş

müş, okkası 25 Drahmiye ka
dar inmiştir. Geçen hafta üç 
gün içinde 4500 varil gelmiştir. 
Her gelen vapurda da 300 ile 
600 arasında partiler vardır. 

M. Gurumberg 
Singer dikiş makinelerinin 

Türkiye acenteliği umum mü
dürü M. Gurumberg dün ak
şam şehrimize gelmiştir. Şir
ketin Karşıyakada dün açılan 
serıı?isini teftis edecektir. 

Afyon ........ 
Japonyaya 300 

Sandık Daha Satıldı 
Uyuşturucu maddeler İnhisa

nnın Afyon ihracatçılan ile 
yaptığı birlik İnhisar idaresi 
namına Japonyaya 300 sandık 
daha Afyon satmağa muvaffak 
olmuştur. 

Japonya ile satış anlaşması 

tamamen ikmal edildiğinden 
uyuşturucu maddeler inhisarı 
yakmda mallan ihraç eyliye
cektir. Satış takas esasına is
tinat ettirilmiştir. -·-
Bakanlık 

Olamaz Cavabı
nı Verdi 

9 Eylul uluslar arası pana
yırında Sovyetler pavyonunda 
teşhir edilen mallardan bir 
kısmının geriye görülmiyerek 
hayır cemiyetlerine tevzi ol
mak üzere vilayet emrine bı
rakılnığı malümdur. 

Bu eşyanın kontenjan hari 
ci ve gümruksüz olarak ithali 
için vilayet tarafından ökono
mi bakanlığı nezdinde yapılan 

teşebbüse dün ğelen cevapta 
bunun mümkün olmadiğı bil
dirilmiştir. 

Toplantılar 
Geriye Bırakılacak 

içişleri bakanlığından vila
yete gelen bir emirde vilayet 
umumi meclis toplantısının say
lav seçiminin sonuaa bırakıl· 

ması ve ondan eve ,yapılma• 

ma1b bildirilmiştir. 

Takas Komisyonu 
Yunan Anlaşmasına 

da Bakacak 
İzmir takas komisyonuna 

Ökonomi Bakanlığından yapı
lan tebliğde Yunan hükumeti 
ile hükumetimiz arasında yapı
lan son ticaret anlaşmasına 
göre komisyonun 15 Kanunu
evvelden itibaren Yunan kli
ring ve takas işine başlaması 
emredilmiştir. -SAYLAV 
Seçiıniııde Kullanı

lacak l\ enıurlar 
Saylav seçimi münasebetiyle 

yapılacak işler için bütün resmi 
dairelerden yirmi memurun se
çim işlerinde çalıştırılması hak
kında İç İşler bakanlığından 
vilayete bir emir gelmiştir. 

Bu emir derhal daire!ere ta
mim edilmiş ve Saylav seçi
minde çalışacak memurların ay
nlarak adlarının vilayete bildi
rilmesi istenmiştir. 

Bay Saip 
DUn Ak,am Şehrimize 

Geldi 
Vilayetimiz vali muavini iken 

Burdur valiliğine hyin olunan 
Bay S ip arkadaşımız dün ak
şam Denizli ekspresile şehri
mize gelmiş Kemer istasyonun
da ve Alsancakta birçok dost
ları tarafandan karşılanmıştır. 
Bay Saibin seyahatı evının 
Burdura naklile alakadardır. ... ....... 

Gelenler 
Aydan valisi Bay Feyzi ve 

istatistik umumi müdürü Bay 
Celal refakatinde mütehassıs
lar olduğu halde dün akşam 
şehrimize gelmişler ve Ege pa
lasa inmislerdir. 

Soyadlarının Tesciline 
Başlanması ·Emri Geldi 
Dahiliye Bakanlığı Tel Y azısile 
Vilayete Uzunca Talimat Gönderdi -·-·-·-Yurttaşların soyadlarının tes
cili için yapılacak muamele 
hakkında dün dahiliye bakan
lığından nüfus müdürlüğüne 

telgraf la şu emir verilmiştir: 
" Soyadı kanununun yedinci 

maddesine göre kanunun neşri 
tarihinden itibaran yurttaşlar 

kendilerine soyadı seçip nüfus 
kütüklerine yazdırmak hakkına 
malik buluduklanndan nüfus 
daireleri bu hususta vukubu
lacak İstekleri kabul edip tes· 
cil muamelesi yapacaklardır. 
Bunun için: 

1 - Soyadları esas defter
lerinin muamelatı askerive ha· 

nesine ve bu hane dolu bulu
nanlarla tashihi kayt veya teb
dili mekan hanelerine yazacak
lardır. 

2 - Soyadları esas defter
lerine yazıldıktan sonra doğum 
kiatlannın şöhret hanesine 
yazılacaktır. ve sondaki boş-

sahifelere de şerhle yazılıp altı 
nüfus dairesi resmi mühürü ve 
memurun imzasile tastik olu
nacaktır. 

3 - Devlet şurasında mü
zakeresi bitmek üzere bulunan 
nizamnamenin kabul etmiş ol
duğu aşağıdaki esaslar defter 
edilmesi icap eder. 

A - Yeni konan soyadları 
Türkçe olacaktır. 

B - başka milleti anlatan ve 
aşiret ve kabile gösteren ka
bul edilmez. 

C • Bir köyde, bir kasabada 
ve bir şehrin bir nüfus dairesi 
içinde bir soydan olmıyan aile
ler aym soyadım takamazlar. 
Aynı adla müracaat eden

lerden ilk müracaat edeninki 
kabul edilir, diğerleri başka 
bulmıya veya buna bir siffat 
veya bir ek ilavesi suretile de
ğiştirmeye mecburdurlar. 

D - Soyadlanna yan, viç, of 
gibi yabancı dil ve milliyet 
gösteren ekler kabul olunmaz. 
Sayadları için verilecek beyan· 
name veya istidalar pulsuz ka
bul olunur. 

Memurlara Tamim 
Vilayetten bütün daire mü

dürlüklerine ve kaza kayma· 
kamlıklarına gönderilen bir 
emirde soyadı alan memurların 
yeni soyadlarını nüfus kütük
lerine derhal tescil ettirerek 
bunların fzmirde bulunan sicil
lerine işaret edilmek üzere 
kendileri tarafından imzalanmış 
olarak kaymakamlıklara ve da
ire müdürlüklerine verilerek 
derhal vilayete gönderilmesi 
bildirilmiştir. 

SümerBanklCuma GünU 
Köylü Elbiseleri 

Geldi 
Başbakan general ismet fn

önü'nün buyrukları ile Sümer 
Bank köylülerimiz için ucuz 
elbise hazırlamıştır.Dün Sümer 
Bank yerli mallar pazarında 
sabşa konulmuştur. Dikilmiş 
hazır elbisenin takımı altı li· 
raya satılmaktadır. Sümer Ban
kın İzmir satış şubesi büyük 
rağbet görmektedir. Mağaza
ya iftihar verici bir tehacüm 
vardır. 

Kömür 
Antalyadan Da Getlrllecek 

İzmirde kömür ticareti yap
mak üzere yeni teşekkül et
miş olan bir şirket tarafından 
Antalya ve havalisinden lima
nımıza önümüzdeki hafta için
de mühim miktarda mangal 
kömürü getirileceği haber ahn
mışbr. 

Daha Büyük Bir 
Toplantı Yapılacak 

Kadınlara saylav seçimi hakkı 
verilmesi dolayısile dün ve 
Cuma günü yapılan tezahüratı 
hususi kısmımızda yazdık. Ak-
şam haber aldığımıza göre bu 
tezahürata bütün İzmir kadın
larının vakit darlığından iştira-
ki temin edilemediğinden önü
müzdeki Cuma günü Halkevin-
de daha büyük bir toplantı 
yapılması kararlqbnlmıştır. Bu 
maksatla kadınlar aralarında 
hususi bir komite seçmişlerdir. 
Bu içtimada istiyenler söz ala
rak hadise karşısındaki duygu-
larını anlatabileceklerdir. Yalnız 
söz alacak Türk kadınların 
Cumadan evvel komiteye mü
racatle isimlerini yazdırmaları 
lazım gelmektedir. 
Kömürden Zehlrlendl 
Alsancakta Mes'udiye cad

desinde Hasanın hanında otu
ran Mehmet oğlu Abidin uyur
ken kömürded zehirlenmiş ve 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

ELHAM!!_A İ. M. Kütüphan~ Sinemas 
Çok değerli iki filmi toplıyan büyük bir program tak

dim ediyor: 

1- Siberya Mahkômları 
Büyük Rus edibi TOLSTOliun ( BASÜBADELMEVT ) 

isimli ölmez eserinden Fransızca olarak filme alınmıştır. 
Temsil edenler : 

LUPE VELF.JZ ve JOII BOl"ES 

2- Canli Getir 
H ndistan ormanlaranda, vahşi hayvanları diri olarak av

lıyan meşhur kaplan avcısı fRANCK BUCK'un meraklı 
sergüzeştleri. 

il~veten: PATHE JURNAL No. a 

Bu Haftaya Mahsus Seans Saatları 

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

Soyadı ....... 
Bay Kumandan 

Aktogu Soyadını Alddar 
Müstahkem mevki kumandaO 

vekili miralay Bay Rasim bi· 
raderleri topçu binbaşısı Ce· 
mal, piyade binbaşısı AhıDet 
Ragıp ve Şükrü, hemşiresi Sa" 
yan Firdevs (Aktogu) soyadılll 
almışlar ve dünden itibareo 
imzalarını kullanmıy~ başlaoııf' 
lardır. 

Kumandanlık yaveri Bay Ni
zamettin (Erkul) adanı almıştır· 

Bay Nediın Nazıni 
- Mülkiye baş müfettişi 

Bay Nedim Nazmi (Acar) soY 
adını almışlardır. 

Ziraat Bankası 
Sallhlyetll Memurların"' 

Soy Adları 

Birkaç gün evci Ziraat BaO" 
kası genel müdürlüğü tarafıo" 
dan verilen bir buyurukta baO" 
kanın imzaya salahiyetli 111e
murlannın yeni soy aclJatil' 
imzalannın gönderilmesi ve sir' 
güler çıkarılacağı bildirilmiştir· 

İzmirde imza salahiyetli 111e" 
murlann imzalan dün geoel 
müdürlüğe bildirilmiştir. Bali" 
kanın soy adı alan imzaya ,. .. 
lihiyettar meinurlan aşağıdl 
yazılanlardır. 

Çevirgen Aşki Ereli 
İkinci Çevirgen Naci OrtaÇ 
Muhasebeci Adil Er1' 
Başveznedar Enver Akçe 
Muhasebeci M. Kemal E111re 
Servis Şefi Osman T arbUO 

Halik Onal 
Adil Alpsa" 

Behcct Başak 
Lütfü Sayan 

Ali dayan 

" " 

" ,. 

" " 
Veznedar 

" 
Esnaf Bankasında 

Şehrimin esnaf bankası ınil" 
duru bay Atif ,,lnan11 soyadı
m almışhr. 

Memurlar Araauıd• 
Emniyet müdürlüğü adl! 

kısım komiseri Mehmet j\li 
"Akman,. birinci kısımda poli• 
memuru 148 Nedim "Tunc'" 
sekiz numaralı A. Kenan 1111~· 
vuz., muhasebei hususiye vat1" 
dat muavini Özden ·soyadı-' 
almıştır. 

- Emniyet müdürlüğü adi! 
kısım reisi Bay Hulüsi, kardef 
İstanbul mahkeme azasa S•1 
Hikmet, Ordu hastanesi ~ 
operatörü ve Boyabat haki..,ı 
Bay Servet (Gümüş) soyadıısl 
almışlardır. 

- San'at mektebi müduı6 
Bay Muzaffer (Harç), Süaıet" 
bank yerli malları İzmir ııı11' 
messili Bay Ahmet Bakırın b•" 
bası Bay Mehmet, oğlunun sa{ 
adına iştirak etmiş ve Meht11e 
Bakır olmuştur. 
Avukat Mustafa Erd•ffl 

İzmirin eski avukatlarıPd~ 
Midillili Bay Mustafa ve k~ 

·mesi belediye varidat ki~ 
Melek, oğullan Aydın OeJllit" 
yolları hareket başkatih.• _:; 
belediye dosye memuru EIO""" 
"Erdem., soyadım almıtlarclı'~ 

- Mürettiplerimizden , 
Nuri "Canvarol,,, Gümrük lı', 
müsyoncuları maiyet me111uıl• 
rından Mehmet Ali "filll11'" 
soyadım almışlardır. 

Bay Zeki 
Ga~~temiz Çingografı e:ı 

Zeki Oz Kan soy adını 
mıştır. ..... ..,... 

Orıu; Tutaıılartı 
R . ·· b t"l otı'~ amazan munase e ı e. 0)ı 

tutanlara Hi!al eczahanesı ç , 
·· l · k ··1 l rı lı' guze çıçe ve gu su a ,.,,ı 

zırlamıştır. Şişelerde ec ti" 
Kemal Kamil markasını a 
mak lazımdır. .,. 

Çünkü eczacı Aktaş k!'
10
çi' 

yaları ayarında birer nefıs 
çe~ ve gül suyu yapmıştır· de' 

lzmirde biliriz ki koku ~I' 
mek Kemal Kamil Aktaş ~ 
mek Hilal eczahanesi de111e 
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ÜJgeniıı Kendine Sokulan Güzel 
Ba("ını Görüyordu .. 

Ülgen iıı koo..ası kimsqıe bak
ınıyor, ne bu açık mai gök, ne 
lıutatlı, yumuşak serinlik, ne bu 
Çeşit çeşit güzeller, içinin sızı
sını gideremiyordu. Her kadın 
ona evinin kadınını andınyor, 
kalp kültürünü Ülgen adı ile 
dolduruyordu. 

Seviyordu .. Mes'ut olmak, se
vilmek istemişti. Olamamıştı .. 
Kansı, bu bağın ve aradığı 
feyin bir gurur siperi olduğunu 
" 1 " ti"I •oy emış ... 

Fakat o sevse de, sevmese 
de, madamki karısıydı, madam
ki onu seviyordu, dudaklarının 
lıu yakıcı ateşini onun dudak
lannda söndürmek, onun hakkı 
idi. 

Hayır, hayır o pay aramıyor 
•şk istiyordu.. Kızgın bir çol 
gibi yüreğini kavuran hevesle
rini hakkın sesile doyurmadan, 
•şkın dilini duymak için bek
llyccekti. 

Ne vakte kadar? Günün ve 
zamanın ölçüsü yoktu. Gözleri 
hep o ak tüllere bürünmüş, du
vaklı, ak entarili gelini bekli
Yecekti ... 

O gece, eteklerine sarılarak 
Yalvardığı o çalımlı kız ma
damki sevgisini istememişti, 
yüreğinin derinliğine gömdüğü 
hu sevgi yuvasında üstüne kit
lenen kapıyı, kitliyen beyaz 
eller kendisine açmayınca o eşi
ği geçmemeğe ant etmişti ... 

Genç adam birden durdu. 
Alışılınış bir gidişle mağazasının 
önüne gelmişti. 

Kapıcı bir kenara çekildi 
Yol verdi. 

- Naaılsın bakalım Mehmet 
•ğa? .. 

- E... Allahö mürler versin 
beyim. Sayende dertten kur
tulduk.Her akşam, bacı ile kav
ga çilesi azaldı. Yumureakla
rın yüzü güldü. T ann seni gül
dürsün. Ocağını, barkını bayın
dırlasın. 

Oğuz dursaydı Mehmet 
•ğanın dizi dizi duaları biter 
tükenir gibi değildi. 

İçerde işçiler işlerine koyul
ınulmuşlardı. Patronu görünce, 
•aygile baş eğiyorlar, ve he
IOen birer, ikişer emirlerini 
lllınağa geliyorlardı. Ülgenin 
kocası bir ande değişmiş, bir 
iş evine baş olan iş adamı ol
llıuştu. 

Çuvallar, denkler, bir biri · 
listüne yığılmış yağ tenekeleri, 
'Varilleri arasında dolaşıyor. 
•damlarına sevkedilecek stok
lar hakkında izahat veriyor, 
İtınirden ~elecek zeytinyağla
l"ının cinslerini, piyasadaki sü
lilınüne göre sıralanmasını an
latıyor, bu yılın buğday satışı 
hakkında adamlarını aydın 
ediyordu .. 

Katibi defterleri getirdi, bas' a;ık hesaplara işaret koydu. 
0 nra odasına çıktı. 

• Bu depoyu İstanbulda açtı
lrıtıdan beri işte beş ay ol
~Uştu. Halbuki İz.mire dönme
~ı gerekti. Zeytin rekoltu hak-
•ııda aldığı mektuplara kar

Şı.lık yazdı. Qeniş ticaret evi
oııı kökü bütün ürümünün 
~eri~li kaynağı, servetinin bel 
d e~ıği olan Altınova köyün
lı ekı yağ fabrikasına malların 
'(eıııen gönderilmesini bildirdi. 
.-0rulınadan yazdı, çızdı. dü
lıı1111ı:1eını:k için makine önünde 
ik~~ıne gibi işledi. Saat on 
'( 

1lı, biri, bir buçuğu çaldı. 

11 
eııır le aklına gelmiyordu. Boy-

u, Laatlarca eğilmekten tutul-

ruuştu. Bir az başını kaldırdı. 

Sağ elini sol eli içine alarak 
oğuşturdu. Masasından kalktı. 

Elleri durunca yine kalp sesini 
duymağa başladı. Yorulmak 
bilmez azmiyle, onuru ile her 
gün arttırdığı serveti neye 
yarardı? Önündeki defterler 
ona boş yere yorulmadığını 

gö~teriyordu. 

Dudakları arasından: 

- Ah eğer isteseydi, diye 
mırıldandı .. 

Hani istanbula birkaç ay için 
gelınişti? 

Avukatı Adnan'la konuşup 

anlaştığı günler ne kaygusuz 
ne bahtiyar günlerdi. Ona bü
tün buradaki işleri, bu depoyu 
bırakıp çiftliğe dönecekti. Dön
medi, dönemiyordu da .. 

Altı ay köyünün o temiz ha
vasından feyizli topraklarından, 
ayrı ayn benimsecliği öz kan 
köylü arkadaşlarından uzak 
olmak içini kemiriyordu. 

Şimdi altın ovanın bir tür
lü unutamadığı altın toprağının 
mis gibi kokusunu alır gibi 
içini çekti. 
Okumuş, çok şeyler ögren

mişti. Kafası ona şehirlerde 
şehirliden çok üstün yaşamağa 
yeterdi. Ama o çiftçi oğlu çiftçi 
idi. Köyünün bayındır, çiftliğin 
bütün yakın köylere örnek 
olması dileğile çalışmış ve çok 
özenmişti. Açılmış köy çocuğu, 
açılmıyan yurttaşlarını okutmak 
kaygusu ile, uzun yıllar hep bu 
ülküyü gfittü. Bağçısı, rençberi 
çiftçisi ile bir arada düşüp 
kalktı. işcilerinin :> rkadaşı köy
lünün hocası, ve bütün köy, 
halkının desteği oldu. 
Oğuz gözleri kapalı gülüm

sedi: 
Ülgenin kendine sokulmuş, 

güzel başını görüyordu. Sanki 
bu kumral saçlar yüzünde dal
ğalanıyor, kolları kollarında, 
altınovayı bir baştan bir başa 
dolaşıyorlardı. 

İşte toprağı avucu içinde 
sıkıyor, ona bu işlenmiş yumu
şaklıktan bütün bir yılın veri
mini nasıl aldıklarını anlatıyor, 
zümrüt gibi yeşil zeytin dalları 
hep bir boyda biçilmiş gibi 
yüksek tepelere vanncıyadek 
boydan boya bir çır
pıda sıralanmış gölğelikler al
tında elile soyduğu o bal
ları akan İncirleri yedirirken 
bütün bunları nasıl topladık
larını, nsaıl kuruttuklarını lz
mirdeki fabrikasında nasıl 
işlendiğini anlatacak, ve o 
mağrur başın, baş döndüren 
koyu lacivert j(Özlerinin derin 
bir hayranlıkla yüzüne çevril
diğini görecek miydi? 

Kimbilir? Oğuz birden ba-
şını çevirdi. İki tık tak!. 

- Giriniz?., 
- Size bir kiat efendim? .. 
Oğüz zarfı çevirdi. Yine 

bir davetiye olacak bakalım 
kimden? 

Yaldızlı. süsü! bir parşömen 
kaada yazılmış bu davetiye ile 
Oğuzun yüzü değişti. 

- Sonn Vaı -

'f.1Utehassıs Bornovada 
Çahfacak 

Mıntaka ziraat mütehassısı 

Bay Feruh için çalışma yeri 
olarak Bornovada bağcılık ens
titüsünde bir daire ayrılması 

Ziraat bakanlığından bildiril
mi~tir. Bu suretle Bornova zi
raat mektebindeki zeytinler de 
tasn f edilmis olacaktır 

Yani Asır .Sahife a 

Başbakan 
İsmet İnönü 
Kırklarelinde 
Kırklareli, 7 (A.A) - Baş

bakan İsmet İnönü saat 17 da 
Kır lareline geldi. Havanın 
yağmurlu ve soğuk olmas na 
ragmen,binlerce halk, mektep
liler, memurlar. tarafından yü
rekten gelen (.u~kunlukla kar
şılandı. Ceneral İsmet İnönü 
ayrı ayrı halka, mekteplilere 
iltifatta bulundu. Bu akşam be
lediyede şereflerine bir ziyafet 
verilecektir. 

Edime, 8 (A.A) - Başbakan 
İsmet İnönü yarın öğleden sonra 
Kırklarelinden ayrılarak Baba
eski yoluyla Edimeye gelecek
tir. Edirne büyük başbakanı 
hasretle beklemektedir. 

Muğlada 
Zahire Flatları 

Muğla, 7 (A.A) - Bugünkü 
pazar piyasasında buğdayın 

!ibresi 65-70, arpanın 45-50, 
akdarını 50. çavdarın 70 mısırın 
50 kuruşa satılmışbr. 

Adanada 
Mektep işleri Ve 

Belediye Kararları 
Adana, 7 (A.A) - Sene ba

şında kadro darlığından ötürü 
kaptılan bazı köy mekteple
rinde okutucu aylıklarından 
yapılan tutumla vekil çalıştınl
masına söz kesilmiş ve on köye 
okutucu vekili tayin edilmiştir. 

Adana, 7 (A.A) - ,;ıehrimiz 
belediyesi son günlerde iyi ça
lışmalara başlamıştır. Dün be
lediye encümeni toplanarak 
ulus ve işçi sağlığını bozacak 
durumda olduğu söylenen fab
rikalar üzerindeki belediye baş 
hekimliğinin raporunu gözden 
geçirerek, bundan böyle fabri
kalarda en az dört ayak yolu 
ve içlerinde akar su bulundu
rulmasına, içme sulnnnın dü
zeltilmesine, fabrikalara giren 
ve çıkan hayvanların yemlen
mesi ve sulanması için beton
dan musluklar yapılmasına ve 
butun bunların en son bir ay 
içinde tamamlanmasına söz 
kesti. 

İngilizler 
Asurllarl iskan Çareleri 

Arıyorlar 

Urfa 7 ( A.A ) - İyi kay
naklardıın alınan haberlere na
zaran Derzor mıntakasında Aşe
ze aşireti nezdine sivil olarak 
gelen İngiliz memurları lrakı 
terkeden N asturilerin yerlerine 
iskan edilmesi için Aneze aşi
reti reisi Muckimiyi kandır

mışlardır. 

Vaşington A laşması 1 Cenevrede 
Behemeha Feshedilecek Fransa-İtalyaKo-
Japon A 
tine Akıl 

iralı Amerikaııın \ ! aziye- nuşınala~ İlerliyor 
"rdiremedig" ini Söylüyor . Cenevre, 8 (A.A)- Fr~nsız 

Italyan konuşmaları haylı ıler-
~ondra, 8 ( A.A ) - Japon sız ve İtalyanın da girebilmesi !emiştir. Ve M. Lavalın yakın-

amıralı Yam mato Havas ajan- olacaktır. Bu münasebetle şunu da Romaya gelebileceği anla-
sına şu beyanatta bulunmuştur: teessürle kaydetmeliyim ki bu şılmaktadır. Cenevrede gözü-

Genel bir anlaşmaya var- ken uz aşma düşüncesi gerek 
mak için çalışacağım. Amerika- M. Lavalın gerek Mussulininin 
lıların aldıkları son hattı La- istediği bu görüşmeye hazırlık 
reketi bir tiirlü anlıyamıyorum. mahiyettedir. 
Bunlar V nşington muahedesi p • 
feshedili~ edilmez konuşmalar- arıste 
dan çekileceklerini söylüyorlar. 

Halbuki Japonlar n bu baptaki s· H ı k 
kararı biz daha Tokyodan ay- ır JrSJZ ) 
rılmadan evvel belli idi. Ve 
bunu konuşmalara başladığımız 
zamanda resmen bildirdik.Şim
dilik işlerimize devam ediyoruz. 
Henüz bir toplantı kararlaştı
rılmamış ise de teknik konuş
malara tekrar başlanması her 
halde hecikmiyecektir. Vaşing
ton muahedesinin feshinin bir 
faydası da müzakerelere Fran-

Japoıı <ııniralı Yamaıııato 

hususta yapılan teşebbüslere 
ne Paristen ne de Romadan 
henüz cevap alamadık. 

Atina Sefirimizin Talebi 
Yunan Gazetelerinin Aleyhimizdeki 
Neşriyatı etrafındaki T eşbbüsler 
İstanbul, 8 (Hususi) - Yunanelinde Türkiyedeki papasların 

kılıklan etrafında gazetelerin neşriyatı, hareketler devam edi
yor. Atiua elçimiz Bay Ruşen Eşref, Elen hariciye bakaı M. 
Maksimosu ziyaret ederek bu neşriyat etrafında bir saat kadar 
görüşmüştür. 

Istanbul Kadınları . -
Bugün Büyük Nümayiş Yapacaklar 
İST AN BUL, 8 (Hususi) - Kadınlarımız pazar günü (bugün) 

kadınlar birliği binasında toplanarak tezahüratta bulunacaklardır. 

Sekiz Aya Kadar 
T reiıler Diyaribekire İşliyeceklerdir 

İstanbul, 8 (H.R) - Malatya - Diyarıbekir hatbrun inşaatı 
ilerliyor. Bugünkü hızlı gidişe göre tren sekiz aya kadar Diya
ribekire varacaktır. 

Soyadı Nizanınamesi 
Devlet Şurasınca Tasdik Edildi 

Ankara, 8 (Hususi) - Devlet Şurası soyadı nizamnamesini tas
dik. etti. Soyadı beyannameleri yakında ülkenin her bucağına 
dağıtılacak ve tescil işlerine başlanacaktır. Nizamnamenin kabul 
edilen şekli sarihtir. Bir şehirde oturnalar aynı soyadını ala
mazlar. Soyadları tescil edilirken bu cihete özenle bakılacaktır. 

Bay Recep 1 !\.merikada 
Derslerine Devam işsizlerin Veziyeti 

Ediyor Hakkında Sayılar 
İstanbul, 3 ( Hususi) - C.H. Nevyork, 8 (A.A) - Ame-

F. genel yazganı Bay Recep rikada birinci Teşrin sonunda 
bugün de üniversitede inkılap iısizlerin sayısı 9,604,000 idi. 
derslerine devam etmiş ikinci Bir evaiki aya nisbetle 345,000 
konferansını vermiştir. azdır. 

Paris, 5 (İlk Kanun) - Dün 
T cmple foburgundaai evinde 
taarruza uğrayan Türk doktor 
Nevzat Refik'in mütecavizler 
tarafından 76 bin frangı ahn
mıştır. 

Bay Nevzat Refik gazete
cilera şunu söylemiştir. 

- Mütecayizlerin Ermeni ol
duklanndan şüphem yoktur. 
Şiveleri bana bunu göştermiştir. 
İttihat ve Terakki fırkasının 
ilk müessisleri arasında bulun
duğumu bilirsiniz. Genç Türk 
inkılabında çok çalıştım. Bu 
yüzden mütecavizlerin bana 
düşman kesilmeleri tabii idi. 

Polisin tahkikatı ve araştır
maları taarruzun ne maksatla 
yapıldığını meydana koyacaktır. 
Mütecaviz Ermeniler henüz 
ele geçirilmemişlerdir. 

Yeni Asır- Bay Refik N<.v
zat meşrutiyetin ilıinındanberi 

Pariste yerleşmİ=i olup orada 
doktorluk yapmaktadır. Kendisi 
Hizmet sahibi sahibi merhum 
Bay Nevzat'ın kardeşidir· 

Kızıl Meydanda 
Heyacanlı Tezahürat 

Yapıldı 

Jlololo{ Yoldaş 

TAYYARE SİNEMASI 

Moskova, 7 (A.A)- Kirofun 
cenaze merasimi münasebetile 
Kızıl Meydanda bir matem 
mitingi yapılmıştır. Hükümet 
ve merkez icra komitesi na
mına söz söyliyen Molotof işçi 

sınıfı düşmanlarının hareketle
rini takbih ettikten sonra de
miştir ki: 

İhtilal şefinin şahsında biz
zat ihtilali kasteden kurşun bu 
ihtilali ve Bolşeviklerin Lenin 
ve Stalinin fırkasına olan bağ
lılıklarını daha ziyade arttıra
caktır. Sovyet Rusya işçileri 
namına söz söyliyen Baganoviç 
te ayni yolda söz söylemiş ve 
Kirofun yolunda öldüğü davayı 
mutlak surette muzaffer kılmak 
için işçilerin beslediği sarsıl
maz inanı bildirmiştir. 

TELEFON sısı BUGÜN TELEFON s1sı 

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

Raspoti~ Ve Çariça 
JOHN, ETEL, LIONEL BARRYMORE kardeşler 

tarıı.fından temsil edilen bir şaheserdir Aynca 
FOX Dünya Havadlslerl 

ÖuUmUz
deki 
Hafta BiTMEMiŞ SENFONi 

Bir seneyi tecavüz Paris sinemalarında gösterilen dünyanın en büyük filmi 
Filimde Viyana Filarmonik orkestrası Siğan orkestrası Viyana operası korusu 

Viylına çocuklar korusu taganni ederler 
• 

SEANS SAATLARI 15 - 17 
Cuma 

Kurtuluş Bayramı 
KİLıS, 8 (A.A) - Dün Ki

lisin kurtuluş bayramı idi. Bay
ram coşkun bir sevinç içinde 
kutlulandı. Bu mutlu günü 
kazandıran ulus uluları şükran 
ve minnet duvularile anıldı. 



Sabite• 

Casuslu~ Hayalım 
RI ar Marthe'ın Hatıralan 
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Alman Ataşenavalı Yine Haber
sizce Odama Girmişti . 

Almanlar üç hafta içinde be
nim iç yüzümü öii'renebilirler
di. Ote Ruvayal el'erinde idi. 
Hatta beni odamda öldürseler
di kimsenin haberi olmazdı. 
Bu kadar nazik bir vaziyet 
içinde bu otelde kalabilir miy
dim? Yoksa otelimi değiştinne
limiydim? 

Bir dakika kafam iki zıt fi
kir arasında mütereddit kaldı . 
Nihayet karar verdim. 

Oteli terketmiyecek, burada 
kalacaktım. Ruvayal otelinden 
çıkmak, izimi kaybetmek Al
man ataşenavalının şüphe erini 
uyandırabilirdi. 

"Von Krohn'un Fransızı,, it
tihamlanna ehemmiyet verıI!i

yerek burada kalmak müreccah 
tı. Ruvayal otelindeki Alman
lar mülazim Marie'yi unutmuş· 
!ardı bile .. Yapılan müsamere
lerde bana karşı garip bir va
ziyet alıyorlarJ ı . Anlaşılan Von 
Krobnla maceralarımı biliyor
lardı. Alman kadınları kendi 
aralarında birleşerek beni yal
nız bırakmağa çalıştıkça ben 
hepsini etrafımda toplamak, 
ruvayal otelindeki Almanları 

da teshir etmek için elimden 
geleni yapıyordum. Bu manev
ram ayni zamanda Yon Kalley 
ile Madrit Alman elçisi Yon 
Ratiborun aleyhimde bir tuzak 
tertip ettirmiş olmalarından 

korktuğum için değerli idi. 
Bir Almanla yalnız kalmak, 

ve ona karşı nefsimi müda
faaya mecbur olmaktansa bir 
çok Almanla ugraşmak hayırlı 
idi. 

Beni yalnızca gezintilere da
vet eden olursa kırmıyarak 

c:ıvap veriyordum: 
- Memnuniyetle.. Fakat 

F ritz de birlik gelmek istiyor.,, 
Böylece biri iki, ikiyi dört 

yapıyor, yalnızlıktan kurtulu-

iktisadi 

yordum. 
Bazen Almanca bir çok tah

kirler savuruyor, aleyhimde 
ağza sokulmayacak kelimeler 
kullanılıyordu. Bütün bunları 
anlamaz görünüyor, hiç kızar

madaıı, isyan etmeden dinli· 
yordum. 

Buenos Aires şen bir şehir

dir. Gazinoları, kabareleri hın
cahınç doluyordu. 

Bazı akşamlar şehirde do!a
şırdım. Bir akşam yine böyle 
yorgun dönmüştüm. Metr 
Dotel seslendi. 

- Madam odanızda bekle
menizi rica ediyorlar. Birisi si
zi görmeğe gelecek. 

Yukarı çıktım, Odamda mü
dafaaya hazırlanmıştım. Bu se
fer de Alman Ataşanavalı 
biç haber vermeğ·e lüzum gör
meden kapıyı açarak İçeri gir
di. 
Kanım başıma sıçramıştı. 

Hiddetle bağırdım. 
- Mösyö, kim olursa olsun 

haber vermeden odama girme· 
sine müsaade edeııo em. 

Ataşanaval şaşırdı. Bir kaç 
sözle özür dilemek istedi. 

- S. 32 dedi. Getirdiğiniz 
kın yeyi develope etmeğe mu
vaffak olamadığımızı haber 
vermeğe gelmiştim. Termos şi
şelerindeki bugdayları ne ya
pacağım biliyor mısınız? Bu 
hususta fikriniz veya maluma
tınız var mı? 

MUşkül vaziyette idim. Ce
vap verdim. 

- Bilmiyorum. Onu gönde
ren zat, size hitap eden mek
tubunda icap eden izahatı da 
elbette vermiştir. llladrite gider 
gitmez olanı kendisine anlata-
cağım. 

- Sonu ~ar -

Haberler 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiyat 
289 S Süleyman 9 16 
207 P Paci 12 50 12 75 
205 Mü•kirat in 10 10 
205 Ş Riza Halef 13 14 50 
166 Alyoti bira. 12 50 16 50 
142 Y 1 Talat 11 50 13 62 
116 H ve Cevdet 12 50 13 50 

53 T Debbas 13 15 50 
69 Cevahirci Z 13 13 25 
47 K A Kazım 13 25 14 
45 S Emin 13 25 13 25 
21 Koo ittihat 13 13 
14 J Taragan 14 15 
11 H Alyoti 12 62 12 75 
10 F Z Mehmet 10 11 

9 L Reciyo 12 50 14 

Yuınurta ihracatı 
Maltaya Da Sevkıyat 

Yapıldı 

Dün de şehrimizden Maltaya 
iki firma tarafından külliyetli 
mıktarda yumurta ihraç edil
miştir. Bay Şükrü ekstra ve iri 
olmak üzere 56 sandık, Ala
luf firması da ekstra, iri ve 
orta olmak üzere üç cins üzeri
ne Maltaya yumurta göndere
ceklerini Türkofis yumurta ko
misyonuna bildirmişler ve ko
misyonca yapılan muayene ne
ticesinde bu yumurtaların ni
zamnameye uygun bir şekilde 
~ asnif edildiği görülmüş ve 
ı hraçlarına müsaade edilmiştir. 

Üste Para Almı' 
Mustafadan bir çift çorap 

alan Sabıkalılardan Lizki bir 
lira vereceğim diye Mustafanın 
75 kuruşunu alarak kaçarken 
vakalanmıstır. 

4 K O Ahmet 10 50 10 50 
3 G Abdullah 9 25 9 25 

1529 YEKÜN 

incir 
Çu. Alıcı Fiyat 

55 Koo ittihat 13 50 14 
12 J Taragan 12 13 

2 M J Taranto 19 19 
69 YEK ÜN 

Zahire Borsası 
Çu. Cinci Fiyat 

159 Buğday 3 55 3 85 
183 Arpa 3 37 3 43 

2 Mısır 3 37 3 37 
24 Burçak 4 87 4 87 

5 Bakla 5 5 
1004 KePalamut 205 425 

47 Ba Pamuk 46 46 

Bir Memura 
Yakışır Mı? 

Kemeraltında Nihatbey cad
desinde lzmir gazinosundan 
çıkan Sabri ve Fehmi ve İzmir 
nüfus katiplerinden Rauf oğlu 

Zeki aralannda çıkan~ ürültüyü 
önlemek için giden devriye 
memuruna bunlardan Zeki köğ
sünden itmek suretile hakarette 
bulunduğundan yakalanmıştır. 

Üzerine Çullanmışlar 
Göztepede Şehit Fethi soka

ğında oturan Müslim oğlu Ha
lil ile İstanbullu olup İkiçeşme
Jikte Uzunyolda oturan Ali oğlu 
Abdurrahman ve arkadaşı De
mir oğlu Recep aralarında çı
kan kavga sonunda Abdurrah
man ile Recep, Halili dövmüş
ler ve yüzünden yaralamışlardır. 

Yeni Aeır 

Zorbaları Ezme Savaşı 
Yugoslavyanın Şikayeti Konuşmağa· 
Konuldu Yarın Tekrar Görüşülecek 

~~~~~~~~~~~~~~-... ~~~~~~~~~~~~~~-
Dış Bakanımızın Candan Söylemeleri 

Cenevre, 8 (A.A) - Ulus- kansız hale gelmesini istiyor, 
lar derneği konseyinin Yugo- demiştir. 

s!av şikayetini konuştuzu dünkii M. Benes Yugoslav muhtıra-
ilk toplantı hfülısesiz geçmiştir. sında bahsedilen hareketlere 
Başkan Yas Ko •sellos bir çok benzer ve Çekoslovak dev-
murahhas ve gazetecilerin bay- !etinin bütünlük ve güveni-
sağı ile top!antıyı açtıktan ni amaç tutan teşebhüsle-
sonra misakın acun barışını rin bir müddetten beri Macar 
bozmağa müsait hallerde ulus-

}Ja.1 'l eı·ı ık l' ıi ş1ü .1.,~utuk ı...ÇjUylt rkt n 

lar derneği üyesinin konseye 
baş vurmak hakkını haiz oldu
ğuna dair olan ikinci madde
sini okumuş ve bundan sonra 
M. Y evtiçe söz vermiştir. Yu
goslav murahhası talebinin ül
küsü siyasal amaçlar olmaksı
zın barış davasına hizmet ol
duğunu söylemiş Macar lıükü

metinin ve memurlarının Yugo
slav muhtırilsındaki belgelere 
göre tesbite çalıştığe mesuli
yetlerini bildirmiştir. 

M. Yevtiç demiştir ki : 
Yugoslavya zl>rbalığın orta

dan kaldırılması için uluslar 
arası bir mukavele yapılmasını 
mümkün kılmak üzere bu uğur
daki müzakerelerin genel ol
masını onaylayacaktır. Macar 
delegesi M. Ecikhart Y ugos
lavyanın ileri siirdüğü bütün 
vakaları inkar ederek demiş
tir ki · 

Marsilya suikastı Macaristan
da hazırlanmamıştır. Kral Alek
sandır Macar topraklan dışın
da ihtilalcilerin verdikleri bir 
kararla ölüme mahküm olmuş
tur. Suikast yalnız anlaşmala
rın ortaya çıkardığı ihtilalci 
durumun bir neticesidir. Macar 
murahhası Avrupanın bölü
münde barış ve uluslar arasın
da da iş birliğini yalnız ant
laşmaların değiştirilmesi temin 
edilebileceğini iddir etmiştir. 
Murahhas küçük itilafın itti
haınlarını ret ve bnnları siyasal 
manevra diye söylemiştir. 

Bundan sonra Romen dı; 
bakanı M. ·Titulesko söz ala
rak, mademki M. Ecikhart kü
çük itilaf muhtırasını siyasal 
manevra olarak tavsif etmiştir, 
o halde konuşmanın Macar 
muhtırasında neşredilmiş olan 
ret belgelerinin araştırılmasın
dan önce kapanmasını isterim 
dem.iştir. 

Reis Aleksandr bütün dev
letlerin Macar muhtırilsına pa
zartesi günü cevap verebile
ceklerini söylemiştir. 

Türkiye dış bakanı Tevfik 
Rüştü Aras, aslı daha aşağıda 
yazılı olan söylevinde zorbalık 
kuralına uluslar arası tedbirle
rile engel olmağa çalışırken 

alakadar hükümetlerin zecri 
tedbirler alması lüzumunu kay
deylemiştir. 

Sonra M. Benes Çekoslovak
yanın Yugoslav talebine niçin 
temamen iştirak etmek istedi
ğini anlatarak, çünkü haliha
zırdaki ihtilafın konsey vasıta
sile yetiştirilmes'ni ve ileride 
\:>u kabil , anlaşmam azlığın im-

şimal sınırında hazırlanmakta 

olduğnnu söyledikten sonra ye
ni Avrupa u!usları birliğinin 

tarihi yürüyüş ve genliğini 

Niiletlcı · Cc ııı iyıliıırle dııkti!o ı le 

/\ot lıı l ıılıırkeıı 

lığını teyit etmiş ve demiştir ki: 
Eğer ileride herhangi bir 

kimse Yugoslav, Çekoslavakya 
veya Romanya birliğine dokun· 
mak isterse bir felaket içtina
bı imkansız olarak doğacaktır. 
Uluslar derneğini barışın yü ü
mesi yolundaki rolünü ğöste
ren M. Benes bu mühim nok· 
tayı bilhassa kayt ve işaret 
ederim demiştir. 

Konsey bugün saat 15 te 
tekrar toplanacaktır. 

Türkiye Dış bakanı Tevfik 
Arasın yukarıda geçen bildiri
minin aslı şudur: 

Bağatır ve mümtaz kral Alek
sandr ve asil çehresi ile daha 
dün bu meclisi aydınlatmakta 
olan Büyük Devlet adamı reisi 
Bartuyu vurmak suretiyle Mar· 
silyada işlenen menfur cinayet 
evrensel vicdanında en haklı 

ve en ürpertici nefret ve hiddet 
uyandırmıştır. Kral Aleksandrın 
ziyaı onunda kendisinin en yük
sek erdemliklerini tecessüm 
ettirdiği Yugoslavya ulusunun 
bis.settigi derin acıyı duyuyoruz. 
Onu tanımıştık. Onun eserini 
biliyorduk. Ve onun şahsında 
ulusların barış havası içinde 
ahenk ve karıılıklı güven 
ile yaşayabildikleri yeni Bal
kan acununu kurucularından 
birini hayranlık ve takdirle gö
rüyorduk. Banş için olan ça
lışmanın onun sırasında kral 
Alekıandr balkan anlaşması 
ve öbir uluslar anlaşması ve 
avrupa barışına varavak yeni 
bir yol çizmeğe özlü bir suret
te çalışıyordu. Bu şerefli vazi
fede olanca kuvvetini sarfedi
yordu. O.kesinin birleştiricisi 
olan kral Aleksandr ayni za
manda büyük bir ayrupalı idi. 
Onu bu çalışmasında yalnız 
vahşicesine feci olan ölüm dur
durabildi. O Büyük önderim 
K. Atatürkü görmek için İstan 
bula da gelmişti. 

Uluslar arasında barış ve 
anlaşma için olan sıcak ve 
arı isteklerinde her ikisi bir
birinij o kadar iyi anlamışlardı 
ve ne kadar kendiliğinden sağ
lam bir dostluk düğümlenmiş
ti. Onu tanımış olan bizler 
onun derin ve samimi bir 
dostlukla bağlı bulunduğumuz 
ulusunun acılarını bütün şid
detile anlıyoruz. Daima duy
duğumuz bu büyük acıyı bura· 
da bildirirken yalnız Türk ulus 
ve hükumetinin duygularını an
latmakla kalmıyarak aynı za
manda Yunan ulus ve hükü
metinde ve hislerine tercüman 
oldui'uma kaniim. 

Reis Bartunun ölümünde biz
de ve barışa ve düzene susa
mış bütün kalplerde aynı acı
lıkla duyulmuştur. Müttefikan 
takbih edilmiş olan bu cinayet
lerden sonra Yugoslavya bize 
bir muhtıra sundu. Bunu özenli 

Yugosla vya lıaricıye lıakaııı M. Yettiç 
bir surette okuduk. Bu muh
tıra tasrih ettiği hadiselerden 
dolayi bizi mütehayyir ve mü
teellim etmekten hali kalmadı. 
Bazı makamların muhtırada te
barüz ettirilen mes'uliyetleri 
okuyucu üzerinde şiddetli bir 
intiba yapmaktan hal! kalma
makt:ıdır. Macar ulusunun ba
şında bülunan hükümetin mes'ul
leri haklı ve şiddetli bir surette 
tecziyeden geri kalmayacağından 
bir dakika bile şüphe edemem. 
Bu hepimizin güttüğümüz ahenk 
eserine karşı değerli bir ya
rarlık olacaktır. işte bu düşün
ce iledir ki Türkiye namına ve 
bunda dahi barışın pekiştiril
mesi eserimize iştirak eden 
balkan uluslarının duygularına 

tercüman olduğum kanaatiyle 
aşağıdaki bildirimi yapmakla 
ıeref bulurum. Müıalemetper
ve tesanüt eserimizin büyük 
kurucusu Bağatır Yugoslav Kı
ralı birinci Aleksandırın ölümü 
ile avrupa düzeninin enerjik 
koruyucusu Fransa cumhuriye
ti dış işleri bakanı M. Bartu
nun ölümü uluılanmızı pek acı 
bir surette müteessir etmiş ve 
uluslar nezdinde müttefik bir 
takbih hissi uyandırmıştır. Bir 
çok zorba hareketlerine katı
larak avrupada bir anarşı ve 
güvensizlik durumu yaratan 
bu çifte suikast karşısında 
uluslar derneğinin şimdiki mü
teessif durumu husule getiren 
ahvali aydınlatmağa ve zorba 
hareketlerinin tekrarlanmasına 
engel olmaya mahsus tedirlerin 
kabulü ve uluslar arasında gü
venin iadesi için uluslar arası 
iş birliği kurallarının araştırıl
masına tevessül etmesi gerek
teki kaaaatımı izhar ederken 
uluslarımızın duygularına sadık 
tercüman olduğumuzu idrak 
ediyoruz. Bu aydınlatmanın 
amacı mes'uliyeti sabit olacak 
makam ve şahıslara karşı ıcap 
eden zecri tedbirlerin alınma
sıdır. Balkan anlaşmasını imza 
etmiş olan dört memleketin 
Belgratta neşredilen tebliğe 

daima sadık olduklarını ilaveye 
lüzum görmiyorum. 

Paris 8(A.A) - Fransa ayan 
meclisi dış işleri encümeni üye
den M. Plaisanti Balkanlarda 
bir dolaşma yaparak son Ka
nunda evrensel zorbalık hak
kında encümene bir rapor ver
meğe memur etmiştir. M. Sab
rousse de parlementolar kon
feransının ~o:ı toplantısı dola
yısile Türkiyede ve Balkanlarda 
yaptığı dolaşmalarda edindiği 

fikirleri anlatmıstır. M. Sabr-

• ~anur.uewwet , .... _ 

Bergama da 
Ökonomi Hafta
sına Davranmalar 

Bergamadan Yazılıyor: 
Bergamada Ulasal yedi gü· 

nün davranması çok özlüdür. 
Bu yıl Ökonomi yedi günü· 

müz çok r1 ~ha canlı olarak 
kutlula· a ı 

Bunun ı.,_., , bir (Davranın• 
kurumu yapılmış ve bu kuruııı 
başarma kolu ve yayma koli•· 
rına da ayrılmıştır. 

Bu ayım 12 sinde başlaya· 

cak olan Ulusal Ökonomi yedi 
günü için kurumun ayıkladığı 
proğram çok faideli ve zen· 
gindir. 

A- Bütün mekteplerde oku· 
tucular bu yedi gün içinde ts· 
!ebeye her fırsattan kazanarak 
ulusal ökonomiyi anlatacakla · 
ve onları bu savaşa inandır~· 

' caklar ve anıklıyacaklardır. Yı· 
ne bütün mekteplerde çoçuk 
ana ve baba!arına bu savaşı 
anlatacaklardır. 

B- Bu ufrraşma savaşı köY 
mekteplerinde de yapılacaktır· 

C - Bu yedi günde her ki· 
şinin Milli ürüm ku'lanması ve 
yemesi ve giymesi başarıla· 
caktır. 

ıki gün bütün şehirde me~· 
tepler al gün, yönünden geçıl 
alayı yapılarak istiklal alanııı· 
da kurtuluş örneği yapılacak. 
ulusal ökonomi başkanı ve oku• 
tucular, ve eyi söz söyleyenler 
tarafından söylevler dinecektir· 

D - Halkevinde geceleri 
konuşmalar olacak BudunuP 
yerli ürümleri kullanması için 
ulurok ücüklerle kaatlara yazı· 
!arak her tarafa dağıtılacaktı: 
ve Bankalar, Kumpanyalar eyı 
bir alay yapılacaktır. 

SERGi 
Halkevinde açılacak sergiye 

çok esnaf ve tüccar iştira~ 
etmektedirler. Sergi çok zen· 
gin, verimli ve Buduna faide• 
!eri olacaktır. 

Budunun bu yerlerden alış 
veriş etmesi gözetilmiştir. 

Söz bitimi olarak şunu d~ 
söyliyeyim ki. Uluslar ökonoıt '. 
yedi günü Bergamada en İ)1 

ve anlaşımlı şenliklere geçe· 
cektir. Buna hiç işkil yoktur· 

ŞÜKRÜ ----
Tirede 

Su İşi İhale Edildi 
Tiree, 8 ( Hususi ) - lık k~ 

şifleri 147000 lira olarak uıı. 
zim edilen Tirenin su işi ııı~ 
nakasa şartlarının tekeınıJI 
ettirilmemesinden pazarlığa lı•: 
rakılmıştı. Dün yapılan paı-;, 
hk neticesinde su inşaatı 

bin 595 liraya Ponto M~ 
F rauız firketine ihale e , 
miştir. Pazarlığa 3 müesseS 
mümessilleri iştirak etmit Jıe' 
lediyenin iyi idaresile şehit' 
50000 lira gibi mühim bir ten· 
zilat icrası temin olunmuştııt· 1 

Su azami 18 ay içinde fe00 

borularla şehire akıtılacaktır· 
S- ·· h k" b" -ett' uzgu avuzu se ız ın - ~ 

mikabındadır. Havuz en kur', 
lilf zamanlarda saniyede 18 "r' 

su getirecektir. Havuzun şeb• 
den irtifaı 120 metredir. 

·•'' ...... ··•········•··············•··· ~~ 
pussenin teklifi üzerine eııc J' 
men başkanı M. Berenger Y , 
kın şarktaki Fransız dip~~:
tik faaliyeti hakkındaki dus , 

1 
celerini M. Lavale bi!dirınel 
memur edilmiştir. ~--

CENEVRE, 8 (A.A) - 0~· 
car murahhası M. Echartin le ·J· 

• · tir' seyde antlaşmaların degı~ ~· 
mesi yolund~i bildiriını di~ 
Benes tarafından kaydedil Jı 
gibi M. Lava! tarafından -;11 
kaydedilecek ve M. L~1~ 
Marsily a cinayeti gibi zo.rb,l 
hareketlerin yenilenmesinlll 0 

,; 

ne geçmek üzere uluslar ~~ j~ 
tedbirler alınması gere~tıg ~f 
ileri sürecektir. M. Y evtı·tir~1 
Benes de dün aynı ~ı ıl 
bulundukları için konseyın ~~! 
zakere sonnnda bu fikri Jel 
edecegi anlaşılmaktadır. 
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Genç Kız Penbe Beyaz, Elindeki Altın Portakalı Kır-
pıştırdığı Gözünün Önüne Getirdi. Nişan Aldı 

Ve sonra yeni devrin kahra
manlarına yaltaklanm:ık ıçın 

eski devrin taraftarlarına sal
dırdılar. İrenin ne kadar dostu 
varsa hemen bir kaç saat için
de paramparça oldular. 

O gece şehrin hemen her 
tarafında bir çok yangınlar 
oldu. Kocaman saraylar, içle
rini dolduran güzel kadınlar, 
kıymetli eşyalarla birlikte yandı 
kül oldu. 

Sarhoş bir halk, sokaktan 
sokağa saatlarca naralar ata· 
rak akb. 

Sonra hep birden Anemas 
zındanına yollandılar. 

Mahalle bekçileri, meş'ale 
yakarak öne düştüler. 
Anemasın kara bodrumların

da yıllardanberi hava ve ziya 
hasreti içinde yananları kurtar
nıağa gidiyorlardı. Anemas, lre
nin saltanatı imtidadınca bin 
bir faciamn sahnesi olmuştu. 
Duvarları dibinden geçenler 
bile, hazan sekteye uğrarlar, 
birdenbire ölürlerdi. 

Bu korkunç zındandakileri 
kurtarmaktan daha büyük bir 
zevk mi olurdu. 

Sivri taşlı büyük kaldırımlar 
üstünde koşa koşa uzlaşblar. 

Büyük demir kapı, hemen 
göz açıp kapıyacak kadar bir 
zaman da arkasına dayandı. 

Kimisi eline bir keser almıştı. 
Kiminin elinde kocaman bir 
kaya parçası vardı. 

Meş'alelerin kızıl ziyası al· 
bnda bütün iğrençliğile sırıtan 
dehlizleri geçtiler. Duvarları 
ve kalın meşeden mamul kapı· 
ları zorlıyarak kırdılar. 

Hapishane sanki zelzeleye 
tutulmuştu. 

Sanki kıyamet olmuş, sanki 
ınahşer günü gelmişti. 

Her kovuktan bir zavallı, 
hazan de üatüste yıkılmış bir 
aiirü kadavra çıkardılar. 

Bağnştılar: 

- Kahrolsun İren! 
- Kahrolsun Aneoıas! 
Yakacaklardı da .. Hatta ka-

pılardan birini tutuşturdular da. 
Fakat bu ıslak maltızlar ya

llar mıydı? 
En hücra zındanların kapı· 

lannı açarak en azılı haydut-
ları bile zencirlerinden çözdü
ler .. Sabaha karşı evlerine doğ· 
l'U dönerlerken, hala hep bir 
•ğızdan bağrışıyorlardı: 

- Kahrolsun İren: 
- Kahrolsun Anemas .. 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 

Gün doğarken hele köyün
'1en kalkan bir sandal, Kandil
liye yakın bir yerde sahile ya
tıaşıyordu. 

İçinde kürek çeken adam 
sahile çıkınca koşa koşa Hiriso
Polise [*] doğru uzaklaştı. San· 
dalı bağlamağa bile lüzum gör
l'ıl~ınişti, 

insan şu çatık kaşlı suratta 
Sabık hassa kumandanı T eo
dosu tanımakta güçlük çek
tlıezdi. 

Acaba frenin aşıkı nereye 
~diyordu?. 

Malatyada •• 
d liarp bütün şiddetile her 
'"amdı. Uç beyleri saniyeden 

''niyeye artan bir kahraman-

lıkla saldırıyorlardı amma Bi
zans ordusunun adedi teveffu
ku karşısında bu savlet müs
mir bir netice vereceğe benze
miyordu. 
Harbın üçüncü gecesiydi: 
İki taraf karargahlarında 

dinlenmek fırsabnı bulmuttu. 
Malatyalıların bekleri çadırlar
dan birinde kurultay kurmuş

lardı. 
Abdülvahap gazi sakalını hi

lillıyarak duşünüyordu. 
Vanlı Hüseyin, Caferin omu· 

zunu dürterek söylendi: 
- Hiç düşünmemeliyiz! So

nuna kadar çarpışacağız ves
selam. 

Ahsen de bu mütaleada bu
lunurken bir ses Rumca sordu: 

Beni dinler misiniz? 
Abdülvahapla Cafer, ikisi 

birden: 
- Hayhay! Dediler. 
Yerde bir ateş yakılmıştı. 

Kızıl aydınlıkta genç bir ada
mın doğrulduğu görüldü. Bu 
Tiryandafilden başkası değildi. 

Artık onu Ahmet diye anı
yorlardı! Ahmet... Ahmet Ta
ran .. 

Ve Ahmet Taran, şu fikri 
serdetti: 

- Bizanslılan vurmak için 
bir çare vardır; Ordunun ar
kasını sarmak.. On seneden 
beri ele geçen her esir. Sivas 
ordusu kumandanı T emistoklis 
tarafından Kütahyaya gönde
rilmektedir. Bugün Kötahya 
zındanlannda hiç olmazsa ye
di bin esir vardtr. Bunların 
hepsi eli silah tutar adamlar
dır. Ben Kötahya kalesini iyi 
tanırım. Eğer Cafer bey be
nimle gelirse, küçük bir kaç 
akıncı müfrezesi bu kaleyi 
%aptedebi1ir. Ondan ötesi ko
laydır. O kuvveti kaledeki si
lahlarla teslih eder. Hemen 
yola çıkanz. Bizans ordusunu 
arkadan vurduk mu zafer bi
zimdir .. 

Bu sözleri dinliyenler cevap 
vermediler, Herkes başını öne 
eğerek düşünceye daldı. 

Yalnız bir adam ayağa kal
karak Taranın elini sıkh. 
Beş dakika sonra atına at

layıp T aranla beraber Malat
yadan uzaklaşan bu adam. 
uçbeylerin serdan Caferden 
başka değildı. 

KUtahya ••• 
Portakal bahçeleri, dallardan 

binlerce güneş yavrusu gibi 
sarkıyor portakallar. Portakal
lar kokuludur. Portakal koku
su, mavi havalar ela altın suyu 
gibi yayılmaktadır .. 

Portakal bahçeleri ... 
Uçsuz bucaksız ... 
Yeşil, kırmızı, sarı bahçeler ... 
İki atlı ilerliyor. Portakal 

bahçeleri arasından, atların 
koşumlarına, geydikleri elbise-
lere bakılırı:a, bunlar bizans 
asilzadelerindendir. 

Kütahya yolundaki portakal 
bahçeleri içinden, eti, bir genç 
kızın eti kadar taze ve pembe 
yemişin lezzetini mütemadiyen 
dudaklarında duyarak geçiyorlar. 

- Cafer? 
- Söyle Taran ... 
Seni Bizans as1lzadesinden 

farketmek hakikaten günç ... 
- Seni de bir Türk beyin

den .. 

- Fakat ben arhk sahiden 
Türk beyiyim Cafer. 

- Ben sahte Bizanslıyım Ah
met Taran. 

İki genç suvari kahkahalar
la güldüler. Birbirlerinin yüzü
ne bakblar. Kendilerini birbir
lerinin gözleri içi,nde gördüler. 

- Hava ne güzel Cafer .. 
- Etraf ne güzel kokuyor 

Taran. 
- Kocaman bir portakalın 

içinde seyahat ediyor gibiyiz .. 
- Hem ne portakal... 
- Hipodrom rekkaselerinin 

albn gözleri gibi ışıklı .. 
- Şam sarayında, havuzdan 

yeni çıkmış, Kafkaslı kızların 
vücudu gihi nemli, serin ve 
taze .. 

iki genç sivan tekrar kah-
kaha1arla güJdüler ... 

- Cafer! 
- Söyle Ahmet. 
- Kütahya işini kafanda 

iyice hallettin mi? Planların 

tamam mı? 
- E ... Aşağı yukan .. Asıl 

mühim olan şey fazlasile mev
cut. 

- Neşemiz, Kuvvetimiz! 
- Açık gözlülüğümüzü de 

unutma .. 
- O elde bir .. . 
Beyğirleri hafifçe mahmuz

ladılar.. Nal sesleri portakallı 

havalarda gümüş halkalar gibi 
parıldıyarak biribiri ardınca 

yükseliyor ... 
Sol taraftaki ağaçhklann te

pesinde, uzaklarda, büyük 
bir çadırın beyaz sütunları gö· 
rünüyordu. 

Beygirler tirisa kalkblar ... 
Delikanlılann uzun kılıçlan 

atlann sağrılarını dövüyordu. 
Süvariler, ısılıkla neş'eli bir 

hücum havası çalıyorlar ... 
Kütahya yolu ... Portakal bah· 

çeleri... Yeşil dalların içinden 
top top sarkan parıldıyan ya· 
nan portakallar ... 

İki atlı ... 
Birdenbire Caferin ensesine 

bir portakal düştü. Sonra bir 
tane daha, bir daha ... Deli
kanlı gülerek : 

- Üstüme gökten portakal 
yağıyor .. Dedi .. 

Fakat daha sözünü bitirme
den, ince tatlı bir kadın kah
kahası. Bahçelerde rüya gibi 
dalgalandı. Atlılar gem kasa-

lar. Cafer birdenbire başım 

kahkahadan tarafa, arkaya çe
virdi. 

Portakal dalları arasından 
harikulade bir yemişe benzi
yen genç bir kız başı. İçi gü
len gözlerle kendine bakıyor-

du. Küçücük penbe beyaz eli 

bir portakalı avuçlamıştı. Cafe
rin kendisine dönen gözleri 
karşısında, yaramazlık ederken 
yakalanmış bir çocuk gibi şi
marık bir hayretle donakal
mıştı. 

Delikanlı güldü, selis bir 
Rumca ile: 

- Sonu Var -..... 
Kırını Ay 

İkinci teşrin ayı içinde Kır
mızı ay kurumunun ikiçeşme
lik, Karşıyaka, Kahramanlar 
dispanserlerinse 1548 hastanın 
muayene ve· tedavileri parasız 
yapıJmışbr. 

Son Dakika: 
:·· ...... . .. , . ,.. .. :· ...... •. .. 

lngilter:e ltalyadan izahat istiyor 
Londra, 8 (H.R) .- ltalya ile Habeşistan arasında vukua gelen musademeler hakkında yeni 

malümat gelmiştir. lngiltereni~ Habeşistanda bulunan bir heyeti vardır. Bu heyete refakat eden 
Habeş ~skerlerine muntazam ltalyan kıt'atı hücum etmiştir. İlk musademeler buradan doğduğu 
cihetJe Ingiltere hükumeti Roma sefirine İtalya hükümetinden bu hadise elrafında izahat istemesi 
için talimat vermiştir. 

Yugoslavya-MacarHududuKapandı 
Londra 8 ( H. R ) - Büdapeşteden gelen son haberlere göre, Yugoslavya ile Macar eli ara

sında d.urum çok gergin bir devreye girmiştir. Yugoslav hükümetince alınan son karara uygun 
olarak ıkamet tezkerelerinde yazılı müddetler bitmiş olanlar Yugoslvyayı terke çağınlınışlardır. 
Bu yüzden oturma müddetleri uzatılmıyan 3000 Macar ilk kafile ile Macar eline gitmiştir. Bun
lardan başka daha 30 bin Macar tabaasmın oturma müddetleri uzablmıyarak Yugoslavyadan çı
karılacakları anlaşdmışhr. Yugoslav tabiiyetine girmek istiyenJerin müracaatlarına red cevabı ve
rilmiştir. Ayni duyumlara göre Macar - Yugoslav sının kapatıJmışbr. 

lsviçre ltalyanlara izin Vermedi 
Cenevre, 8 (H.R)- Milletler cemiyeti 13 ikinci kanunda Sarda yapılacak reyiam esnasmda 

asayişin muhafazası için İngilteret İtalya, Höllanda, Norveç polisinden mürekkep üç bin kişilik 
bir kuvvetin Sara gönderi:mesine karar vermiştir. ltalyanlar lsviçre hududundan geçerek polislerin 
Sara gitmesi için İsviçreden ızın istemişse de bu müsaade verilmemiştır. ltaJyan polisi 
Franşız hududnndan dolaşarak gidecektir. 

General ismet lnönü Edirnede 
İstanbul, 8 (Hususi) - Başbakan bmet lnönü Tra~adaki tetkiklerinde devam ediyor. Başba

kan bugün Kırklarelindep Edirneye geçti. Edirneliler ismet İnönünü coşkun gösterişle karşıladılar. 

M. Lava) Romaya Davet Edildi 
Cenevre, 8 (H.R) - Milletler cemiyetinde İtalyan Başmurahhası Ala Ozi bugün Fransız ha

riciye nazırı M. Lavali ziyaret ederek uzun müddet görüşmüş ve hükumeti namına kendisini res
men Ramayı ziyarete davet eylemiştir. 

M. Ala Ozi M. Mussolininin M. Lavalı Biran evve) Romada görmek istediğini ilave eylemiştir. 

Radyoda Bugün Verilecek Konferanslar 
lstanbul, 8 (Hususi) - Kadmlarımıza nıebusluk hakkı verilmesi mevzuu etrafında yarın ak

şam (bugün) radyoda İngilizce, Fransızca ve Almanca konferanslar verilecektir. 

Paris Konuşmaları 
Tevfik Rüştü Aras Fransız Ha. 

Bakanı İle Ne Görüştü ?. 
'L' Echo de Paris,, 29 Son· ı 

teşrin - "Romanya Dışişler 
bakanı M. Titülesko ve Tür
kiye Dışişler bakanı Bay Tev
fik Rüştü Pazartesi ve salı 

günü M. Laval, Flandin ve 
'Herriot ile uzun konuşmalarda 
bulunmuşlardır: 

Böyle nazile bir durum için
de Romanya devlet adamının 
Avrupa işleri hakkında ne dü
şündüklerini anlatması mutlu 
bir şeydir. Avrupa devlet 
adamlarından hiç biri onun 
kadar açık görüşlü, işleri bi
lir ve kandıncı değildir. Biz 
M. Titülesko'yu muahedelerin 

bo.zulmamalanna,açıkçası, barışın 
bozulmamasına çalışan en bü
yük bir güç olarak tanır ve 
sayanı:. Bugün sınırlan göste
ren direklerden birinin yerini 
değiştirmek, bellci de savaşın 
patlak vermesi demek olur. 

Sovyet Ru!lya ile anlaşmak 

düşüncesini ortaya atanlardan 
biri de M. Titulesko'dur. 1933 
yılmda yapılan mütecavizi ta
rif anlaşmasından sonra 1934 
yılı Şubatında Balkan anlaşma
sı yapıldı. 

Eğer bugün ortaya çıkmış bu
lunan fırsah kavramıyacak 
olursak, Rapallo'da yapılmış 

olan Rus - Alman yakınlaşma
sının yeniden dirilmeyeceğini 
kimse söyleyemez. M. Lava] 
son günlerde aldığı bir karar · 
ile bu tehlikeyi şimdilik kena
ra atmııbr. Maamafih bu ka
rar ileride de bundan uzak· 
kalacağımızı söyleyemez. 

Türkiye Dışişler bakanı Bay 
Tevfik Rüştü de M. Titülesko 
ile birlikte Parise geldi. İki 
yıldan beri Türk ye'nin sözün 
bütün manasiyle Yugoslavya'nm 
müttefiki olduğu söylenebilir. 
ve Balkan anlaşması Türkiye 
ile Yugoslavya arasındaki ger
ğinliği kuvvetlendirdikten baş
ka Türkiye ile Romanya'yı da 

birbirine bağlamıştır. Ankara-
mn Avrupa dü2eninin güçlü 
bir koruyucusu olduğu söyle

nebilir. Şimdilik Fransız Dı· 

şişler Bakam, Fransa ile Tür-

kiye arasındaki bu siyasayı ay
nca bir ademi tecavüz ve an

laşma misakı ile köklendir
mek istemeyecektir, Çünkü 
bunu yapmakla Fransa - İtal-Bu anlaşma, bugünkü sınır

ların değiştirilmemesi için bir 
yapılmış askeri muahedeler ya yakmlaşmasının zörlaşma-
demetidir. sın dan korkar. Ancak bilinen 

Rusya ve Türkiye karşılıklı şudurki, eğer Türkiye konuş-
olarak birbirinin rızasını alma- malar dışında bırakılacak olur-

dan üçüncü bir devlet ile ko- sa, biz italya ile küçük itilafı 
nuşmalarda bulunmamağa ant anlaşbrmakta muvaffak olama-
içmiş ; bulunduklarından, Sov- yacağız. 

yet'lerin rizası olmadan Türki- iyi dilekler biraraya toplan-
yenin bu işe girmesi düşünü- maktadır. Bunların Fransa hü-
lemezdi. Balkan anlaşması mi- kfımeti etrafo;ıdaki !ayılan bü· 
sakına imzalarını koymuş olan- yüktür. 
lar bu örneğin daha geniş bir Eğer Fransa hükUnıeti ha-
surette benimseneceğini ve 
g eçen Nisan ayında verilen diselerin emri albnda gütmek-
Fransız memerandumu ile or- te olduğu yiğitçe rolden ayn-
taya ablan karşıhklı yardım lacak olursa'ki bu rol yiğitçe 
projesinin tezce bakım konuş- olmakla beraber temkinden 
malanndan çıkıp yapma kılı- doğmuştur) bu.devletlerin gay-
ğına gireceğini ummaktadırlar. retini kırabilir ve batta onlan 
Çok kurun ka.vbedilmis oldu • .;ır_ a1dırmamazlık etmekle ~alma-~ 

1 Tayyareler ....... 
Avusturalyada 

Bir Tecrübe 

Avusturalyadada deniz ha
va kuvvetleri havada duman 
neşrederek isim yazma tecrü

beleri yaptılar. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yıp belki de düşman olmalan· 
na yardım eder. Bazı kimse
ler Fransa'nın devletler ara-

sındaki bağları sıklaştırmak, 

ittifaklarını ve dostlarını ço
ğaltmak için sarfettiği gayret 
ile Almanya ve İtalya ile ara
mızdaki takanaklan banşsever

cesine düzeltmek işleri arasın

da bir zıddıyet bilmeğe uğraş

maktadırlar. Halbuki yapılmak
ta olan vaatlere göre Fransa, 
yalnız kaldığı takdirde, bu işi 
başarmak bakımından daha az 
ümitli olabileceğine emin olma
lıyız. 

Pertinax J 
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Yüksek Ruhlu Türk Kızı Haykırdı 
. 

" Davamı Geri Ahyorum. O Çocuğun Babasıdır. Fa
kat Onu Hata Seviyorum Yalan Yere Yemin Etmesin,, 

Demek niyyeti bu idi Karısı 
için yalan yere yemin edecekti. 
fakat bu müthiş bir şeydi. Ha-

• kikatin itirafı onu onunla fena 
bir vaziyete düşürsa bile, bun
dan dolayı onun böyle ruhunu 
ve ruhunun selamet ve buzu-

kefaret, ne istiğfar mümkün 
aeğildi. Vaktaki müddeialeyh 
yemini tekraıa başlıyordu. Kız 
ani bir hamle ile elini yan ta
rafa uzattı ve musafı hızla 

çektı aldı. Müthiş kurku ona 
nihayet cesaret vermişti. O 

f 
ı 'f • 

Bataklı damuı kızı tm·lad11 

runu feda etmesi caiz değildi. böyle ruhunu çamura atmıya-
Dünyada yalan yemin kadar caktı. Atmamalıydı. 
müthiş bir şey yoktur. Bu bir Mahkeme mübaşiri kızı inti-
günahtır ki esrar dolu iğrenç- zama davet etmek ve elinden 
lilder saklar. Onun için hiç bir kuranı almak üzere derhal 
af ve mağfiret yoktur. Yalan atıldı. Kız mahkemeye taalluk 
yemin edenin adı anılınca uçu- eden bütün şeyler karşısında 
rumların kapılan kendi kendi- son derece korktuğu cihetle, 
ne açılır. şu ande kalebentlik cezasını 

Eğer ~özlerini şimdi kaldı- müstelzem bir cürüm işlemiş 
rıpta onun yüz.üne bakmış ..olduğu zehabına düştü. Mam'afi 
olsaydı, belki alnını allahın kur'anı.vermedi. Bundan dolayı 
gaz.ebinden düşme bir lanet başına ne gelirse ğelsin kay-
gölğesinin siyah bir damga dmda değildi, tek o yemin et-
gibi dağlamış olduğunu görür- miyecekti. Bu esnada bizzat 
dü. Gittikçe dehşetini arttıran . müddeialey de musafı almak 
bir korku içinde ve orada di- üz.ere atıldı. Fakat ona da ver-
kilirken reis, kurana nasıl el miyecekti, vermedi. 
basacağını müddeialeyhe gös- - Yemini etmiyeceksin di-
terdi. Sonra yemin ibaresini ye haykırdı, edemezsin!. 
bulmak üzere kanun kitabını Hadise bütün salonda hay· 
aldı. ret uyandırdı. etraftakiler ha-

Kız onun musafa el bastığını kim sandalyesinin etrafını al-
görünce hakim sandalyesine dılar, zabıt katibi elinde mü-
bir adım daha ilerledi; ve ma- rekkep hokkasile yerinden 
saya doğru eğilerek elini ora- fırladı. 
dan kaldırmak ister gibi bir Bunun üzerine reis yüksek 
hareket gösterdi. ve hiddetli bir sesle: 

Fakat son bir ümit hamlesile - Süküt! Diye bağırdı ve 
yine duraladı. Öyle zannedi- herkeş kıpırdamadan olduğu 
yordu ki o son dakikada vaz- . yerde kaldı. 
geçip yemin etmiyecektir. - Sana ne 9luyor? · Kuranı· 

Hakim kanun kitabında ara- ne yapacaksın? Diye hakim 
dığı sahifeyi buldu. Ve artık müddiye sert ve haşin bir ses-
yemini yüksek sesle ve tane · le sordu. yeis içinde yaphğı 
tane söylemeğe başladı ve sonra hareketle korkusu hafifliyen 
müddeialeyhin aynı kelimeleri . kadın şaşkınlığını yenerek: , 
tekrar edebilmesi için fasıla . - O bu yemini . edemeı! 
verdi ve hakikat müddeialeyh Cevabını verdi. Reis gadubane: 
yemini tekrarlamağa başladı; - Sus kitabı ver! Dedi. 
fakat küçük bir hata yaptığı Kız serkeş ve pür fevran 
için hakim yeni baştan tekrara haykırdı: 
mecbur oldu. - O bu yemini edeın z' 

Artık kız.ın son ümit lem'ası Reis gittikçe 'Sertleşen bir 
da söndü. Şimdi artık biliyordu . tonla 
o yalanı eaecek ve bütün ha- - Senin mutlak bu davayı . 
yatınca Allahın gazabını üze- kazanman mı lazım? Diye · 
rine cf'lbedecekti. Olduğu yer- sordu. 
de öylece durdu ve ümitsizlik Keskin ve salonu çınlatacak 
içinde ellerini birbirinin içinde bir sesle haykırdı: 
ezmeğe başladı. Öyle düşündü Davamı geri 
ki bütün kabahat kendisinde onu yalan yere 

:ılı yorum, 
yemine 

idi. Çünkü ondan dava etmişti. icbar etmek istemem. 
Fakat ne yapabilirdi? İşsiz ve Reis - Ne bağırıyorsun? 

· aç kalmış soğuktan donmuştu. Diye sordu aklını mı kaybettin? 
Çocuk ölüm döşeğinde yab- Kız uğraşa uğraşa nefes alı-
yordu. Başka kimden yardım yordu, kendini teskine çalıştı. 
istiyebilirdi? Onun bu derece Nasıl bağırdığını .kendi de 
korkunç bir künahı irtikap ede- .duymuştu. Reis tabii onun çıl-
bilcceğini de hiç düşünmemişti. dırdığına zahip olacaktı. Çünki 

Hakim yemini bir kere daha o !Jöylemck istediği şeyi sükü-
okudu. Belki bir an bile sür- netle söylememişti. Sesine ga-
miyecek ve müthiş günah işle- lebe çalmak için ncfsile .bir 
işlenecekti. O günah ki bir daha mücadele etti ve bu sefer 
daha ne rücu, ne tövbe, ne muvffak oldu. Hakimin ~özü-
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Arap Elinde Kaynaşmalar 
Yemenin Istiklili Tarihe Karışacağı Gün Uzak 

Görünmiyor - Hicazda Hazırlık Var 
Beyrut, (İkinci teşrin)--Ori

ent gazetesi "Arap eli birliği,, 
hakkında da şu sabrlan yazıyor: 

İbnissuut, prensiplerinin sert
liği, .siyasal görüşleri bakımın
dan Arabistanın Krom 
veli sayılabilir. lngiltere 
Hicaz kralının günün 
birinde bütün Arap 
eline hakim olacağını 
anhyarak onunla itti
fak etti. İhnissuut 
Arap yarım adamnın 
şimalindeki su!tan!..ık
ları, hep Ingilterenin 
yardımına güvenerek 
yuttu. Y almz Yemen 
imamlığı, toprakları
nın tabii mukavemeti 
sayesinde , var:ığını 

koruyabildi. Üikcsi
nin istikbaline çok 
kıskanç olan İmam 
Yahyaya karşı İngiliz 
suyariler!nin giriştik
leri hareket bile te
sirsiz kalmıştı. L:ıv-

mahmiyesi haline sokmak ümit· 
lerine veda edecekti. Bu yüz
den İtalyanlar imam Y ahyaya 
y:urdım etmiye lüzum gördü
ler. İbnisuudun Yemene karşı 

rensin halefi olan Fi- ll:iitleydcdeıı Bil' .ı"l!aıızara 
!ipinin el altından çalışmakta tecavüzünde Yemen kuvvetle· · 
olmasına rağmen Yemende va- r·n:n başında İtalyan ıali leri 

ordusu vardır. Ona dayanıyor • 
"'Fakat denenmiş bir ha kik attır 
ki arap iyi asker değildir. Daha 
kliç.ükken yurdu müdafaa sev
gisini öğrenmemiştir. Başka
sımn buinesini, a"rvetini koru
mak için ölmek onun anlama
dığı bir iştir. 

lbnlssuuda Gelince 
Elyövm lbnissuut, İmam Y ah

yadan çok daha iyi silahlan
mış, talim görmüş bir orduya 
maliktir. Bunun1a beraber ne
ticeyi kestirmek imkansızdır. 
Zira Yemende bir harbın ne-
ticesi herşeyden önce Yemen 
halkının iradesine, mukavemet 
arzu~una bağlıdır. Şayet imam
lannı muhafaza etmek ister
lerse dağlarda müstevlilerin 
yolunu kapıyacaklar, vuruşa

caklardır. Bilakis gelecek or
dunun daha nizamlı bir hüku-
met kuracağına, vergilerin azal
tılacağına inanırlarsa Yemenin 
kapıları İbnissuuda açılacak, 
Yemen imamlığı da tarihe ka
rışacaktır. 

kıldığı şekilde köprüleri atıl· 
mış, rayları .sökülmüş bir bal· 
dedir. Yalnız Maverayı Şeri•" 
nın şimalinde trenler haftada 
bir gün işlemektedir. Bu se" 
heple hacılar deniz yolunu ter· 
cih ediyorlar. 

Petra ve Y erach gibi tarihi 
kasabaları ile meşhur olan bu 
ülkenin bizaz şehre benziyeıı 

yalnız Amman'ı vardır. Burası 
ne bir ticaret, ne de zanaat 
kasabası değildir. Sadece ıne· 

mur!arı ile geçinir, Mandater· 
liğin ihdas edildiği gündenbe· 
ri toprakların bereketi kalına· 
dı. Tıpkı firavun zamanında 
olduğu gibi, bazen kuraklıkı 
bazen de çekirge afeti mah· 
sulJeri bitiriyor. Bununla berıı" 
ter. yeni devletin yaşaması, 

emirin saltanat sürmesi lazılll" 
dır. 

Emir Abdullah sarayında bin" 
bir gece masallarını andıraJ1 

bir hayat sürerken, nazırlar da 
lüks otomobillerile, muhteşeıı> 
konaklan ile keyiflerine bakı" 

ziyet değişmedi. bu!unduğundan bahsedildi. Sa-
1926 Seneslnep nada birçok İtalyan bulundu-: f 

İmam Yahya, 1926 sendsihde ğu, Bunlardan bir kısmının 
Cibuti hükiimetile bir anlaşma ihtiyat zabitleri olduğu düşü-
aktına. silah ihtiyacını buradan nulürse bu deyişe inanmak 
tedarike çalışh. Esir ticaretine lazımdır. İmam Yahya zamanın 
ait hikayeleri bilinen Chapon icaplarını kavramış bu unsaydı 
ıBaissac- bu teşebbüslarin ma- memleketi daha çok zamanlar 
hiyetini anlamı yarak İmam Yah- nerbest yaşatabilirdi. 
yanın mürahhaslarmı geri çe- Pintiliği yüzünden kendisine . 
virdi. Bu red cevabı üzerine izmet edenlere alacaklarını ver-
y emen hükümdarı İtalya ya mediğinden etrafı gittikçe bo-
döndü. Erltredeki ıtalyan müs- şalmıştır. imam, Yemen hal-
temlekesile Hüdeyda arasında kını vergiler altında ezmesine 
geniş işler başladı. mukabil Yemenin bayındırlığı, 
lnglllz - ltalyan Rekabeti refahı için hiç bir şey yapma-

y emenin İbnisuut tarafından mıştır. Yemen Türk hakimiyeti 
zaptedilmesi bütün Arapista- altında bulunduğu günleri, ara-

İlm issu uf, .Maca ı· f<ı !J!ffl1'<!Ciler~ 11 ra::sı ıırlu 
Maverayı Şerlada yorlar. İngiliz memurların ına: 

La Syiie yazıyor: İngilterenin aşları çok yüksektir. Ekmeğin11 

büyük harpten önceki siyasası çıkaramıyaıı fakir bir halkıtl 
Hint yolunu denizden temin sırtından bütün bu masreflar 
ediyordu. Bugünkü siyasa ise çıkarılıyor. Bu şerait dahilinde 
aynı yolun havadan müdafaasını bayındırlık yüzü görmiyen M8" 

istihdaf eder. Maverai Şeria ko- verayı Şeria bütçesinin her yıl 
ridoru vasıtasile Irak petrollarının büyük açık vermesi, İngilter~' 
Hayf aya akıtılması temin edil- nin bu açığı kapatmağa çaf 
miştir. 14 ilk Teşrinde ilk defa rılması tabii görülmelidir. 
olarak Irak petrolları Hayfa- İbnlssuudun Emeli 
daki depoları doldurdu.Böylece Mısır gazeteleri İbnissuud011 

Akdeniz İngiliz filosu yakıcı Maverayı Şeria, Filistin, Yenıetl 
maddeler bakımından istiklalini Irakı ve diğer küçük emaretlet1 
kazandı. İngiltere, maverayışe- ihtiva etmek üzere bir AtsP 
ria ülkesine ha va kuvvetleri birliği fikrini bırakmadığını y~' 
ile petrollarının geçit yeri ol- zıyorlar. Yemenle akdediloJ~ 
duğu iÇin alaka gösteriyor. • Fi- · olan sulh muahedesinin hükıt'~ 
listinden üç defa büyük olan ~ çok sürmiyecektir. Önümüzde~~ 
bu ülkenin nüfusu 300 bin ki- · İlk Yazda İbnissuut Yeınetıl 

Jbuisstmf çocu1dorile biı' amda ~ şiden . ibarettir. tekrar istilaya teşebbüs ede' 
nın İngiliz. himayesine girme- . maktadır. Bütün bunlar, imam· Halk fakirdir. Harpten önce cektir. Bu maksatla Hicaz ha~~ 
sine muadil bulunacaktı.Böylece . Yahyayı yeni bir istilaya karşı Anadoludan Hicaza giden ha- - kuvvetlerine çok ehemmİ'fe 
İtalya Şap denizindeki ihracat · en kuvvetli silah olan halkın cılar buraya biraz para bıra- vermektedir. İngiliz fabriLals' 
iskelelerinden mahrum kalacak yardımından, sevgisinden uz.ak kırdı. Demiryolu bala duruyor. rmdan bir kaç bombardJOl111 

Yemeni günün binnde İtalyan tutmaktadır İmamın bugün bir Fakat.büyük harp içinde •hıra- tayyaresi alınacağı söyleniY~~~ 
··············································································································································~······························ nün jçine ~akarak, yavaş, ciddi korkusu olduktan sonra daha Ve gözleri yere dikilmişti. ile siliyordu. f 

ve tane tane: neden şikayet edebilirim. Reiı tekrar zavallı kıza te- Hakim tekrar - Berhud• 
· - Davamı geri alıyorum dedi Birdenbire reis gözlerinin .ecciih ett~v:• . . • . ol kızım dedi ve elile arkılf111; 

o çocuğun babasıdır. takat ben . yaşla dolduğunu sezdi, hica- · - İsted~g~n. gıbı olsAun ded~ . okşadı, o kadar hafif "e ,j 

h AIA . . · t k' b d Ad t .. d klad . ve .zabıt katibıne; Dava gen k d k d k' .. ıı~ onu a a seyıyorum ıs emcm ı ın an a c a vucu u uçu ı lı k d. d d M··dd . . . a ar yavaş .o şa ı ı, s ... ıi 
. a naca ıye yaz ır ı. u eı- k dd k k 01ev 

yalan yere ~emin etsın! . ve etrafına seri bir nazar attı. aleyh bir itiraz yapacak gibi o. mu a . es v~ ~o ıy , 
Başı yukarda ve azımkir, Gördüki bütün yazıcılar, mü- davrandı. Bunun üzerine reis bır şey?1ış d~ ıncıt~~.kten, feıı 

hakim sandalyesinin önünde başirler ve hademeler kuranı ona : hut hürmetsız gorunmelc 
dikiliyor ve reisin gözlerinin sıkı sıkı gögsüne bastırmış ol- - Ne varki ? Ne varki? korkuyordu. 
ıçıne bakıyordu. Reis, el eri duğu halde hakim sandalyesi- diye bağırdı sanki kabul et-
masaya dayah, yerinde oturu- · nin önünde duran kızı görmek • miyecekmisin ? 

Müddeialeyhin başı büsbütün 
yordu. Uzun nazarlarla ona üzere önlerine doğru eğilmiş-
baktı. Gözlerini ondan çevir- · lerdi. Hepsinin çehresinde gü- önüne düştü ve güç işidilebilir 

bir sesle: 
medi ve o böyle baktıkça, kal- zel bir rüyetin doğurduğu in- - P.ek ila öyle olsun, daha 
binde büyük ı:ir istihale oldu. şirah lemaları parlıyor ve bu . d d ·o iyisi de bu ur edi. 
Yüzünün çizgilerinde toplanmış lemalar kalplerinden yüz.lerine Reis bir saniye daha söz 
biltün o gerginlikler, bütün o vuruyordu. Sonra samiin sıra- söylemeden durdu, sonra altın-
hoşnutsuzluklar silindi ve o bü- larını dolduran halka baktı, diki ağır koltuğu geriye itti, 
yük, hantal çehre, teessür al- ona öyle gcldiki bütün bu in- · ayağa kalktı ve masayı dola- · 
tında adeta güzelleşti. Kendi sanlar, çok hasretini çektikleri şarak müddeiyenin yanına gitti: 
kendine: şeyi tam şu anda duymuşlar - Berhudar ol kızım dedi 

- Şuna bak, şuna bak ! gibi nefes almaksızın sakit ve ve elile arkasını okşadı 
Diye dü~ündü. Benim milletim bihareket duruyorlardı. En son Şimdi o kur'anı elinden bı-
işte. böyledir . . En aşağısında müddeialeyhe baktı. Başt önü- rakmıf orada duruyor, ağlıyor 
bile bijyük bir sev2i ve Allah ne eğilmiş orada duruyordu. ve 2'Özva,larını dürülü mendili 

• ır-

z · · k' ha" kı'm ıı~; annetmeyınız ı, v-

zurunda bu derece vicdıı05 ~ 
b. . k k ı,ıS 
ır saat geçıren ız, ço (l 

bir harekette bulunduğunU11 ~ 
bundan dolayı methüseıı~1. 
seza olauğunun farkında .. J ~e 
Bilakis o bütün cemaat ön°" .. r 
kendini çok zelil ve hakir g:ç' 
müş ve utancından yerlere S'd,~ 
mişti. Reisin yüksek rnas~oô' 
kalkarak yanına gelnıesı 1'j! 

ve çok vicdani ve hürılle~,, 
bir nevazişle arkasını okŞ~'-şti· 
sındaki şerefi ihata ctnıeıJJ1 

- gnr.u ~ar -
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Stadyom Beklenilmiyen 
Bir Netice ile Karsılaştı 
Türkspor -Altayı 3- 2, lzmirspor 

K. S. K ı 2 - 1 Mağlup Etti 
Gayr!federelerin Liklerine Devam Edildi 

Cuma günü Alsancak saba- kaleye sokulamıyor top hangi 
sında lik maçlarına devam edil- Türksporlunun ayıığına gelirse 
di. Bu maçlar evvelce yazdığı- muhakkak çizgin:n dışına atı-
ınız gibi Altay - Türkspor ve yor maksattan vakıt geçir-
Karşıyaka - İzmirspor (A) ve mek.. Neticede de ·istedikleri 
(B) takımları arasında idi. Sa- oluyor. Büyük saatin akrebi 
bablevin öğleye kadar yapılan kırk beşinci dakikanın üzeri-

• • "( 

Jz111irspoı· Takııııı 

(B) takımlan maçında Altay 
küçükleri Türksporu 2 - 7 ve 
lzmirspor küçükleri de çok zayif 
kadro ile çıkan K.S.K'lılan 7-1 
mağlup ettiler. 
Birinci Takım Maçları 
İlk maç Türkspor - Altay ta

kımları arasında idi. Seyirciler 
bu maça ehemmiyet bile ver
miyorlar hatta bir çoklan tri
bünlerde Türkspora atılacak 
gollerin adedini tahmin ediyor
lardı. Nihayet takımlar sa
haya çıktı hakem futbol heyeti 
reisi Bay Mustafa idi. Altay 
takımında Hilmi noksan buna 
mukabil Türksporlularda eski 
kadroya iki yeni oyuncu ilave 
etmişlerdi. Oyun başladı. Türk
sporlular gol yememek için çok 
çalışıyorlar. 

Altayın akınları Türksporlu
Iarın müdafaasına kadar daya· 
nıyor. 

Fakat orada kalıyor. Çeki
len şutlar mütemadiyen avuta 
gidiyor. Bir iki defa kaleci ile 
karşılaşan Vebap eline geçen 
fırsattan istifade edemedi. Bu
na mukabii Türksporlular çok 
çalışıyorlar. 

Devre sonuna doğru, Altay 
kalesine akın yapan Türkspor· 
luar. Altay müdafiilerinin yer
lerim tutmamasınden istifade 
ederek 1' gol'er ni yaptılar.Bu 
hiç beklenmiyen bir vaziyetti. 

İkinci devre başlar başla-
ınaz aynı şekilde bütün kuv· 
\·etlerile çalışan Türksporlular 
ikinci ve üçüncü gollerini de 
Yaptılar. 

Bu devrenin 25 inci daki
kasına ka '~: Altay!ı'.a;· haki
ıniyeti ellerine alıp gol atama
yınca tribünlerde Türkıporun 

kaç gol yiyeceği hesap edenler 
düşünmiye başladılar. Al
taylılar harekete geçti Türk
spor kalesinı sıkıştırıyorlar ve 
kaleci tehlikeli dakikalar ge· 
çiriyor, otuzuncu dakikada ilk 
gollerini yaptılar. Artık vaziyet 
değişmeğe başladı. Türkspor
lular müdafaaya çekildiler. Mü
dafiler topu kaleye yaklaştır
llıaınğa çalışıyorlar. 35 inci da
kikada Altaylılar ikinci golle
rini yaptılar. Arkasından Va
hap müdafileri atlatarak kale
Ye kadar sokuldu bir gol da
ha yaptı. Düüüüt !.. Hakemin 
d idüğü öttü. Gol değil, topu 
5Ü·en Vahap kale yanında çiz· 
&in;n dışına çıkmış ve oradan 
>evırmiş bunun için hakem bu 
<tolu kabul etmedi. Ellerin· ge
Çcıı fırsattan istifade ederek 
llıuhakkak galip olarak saha
~an a/rılmak istiyen Türkspor
~lar adamakıllı müdafaaya çe
kıldi!er. Altavlılar bir türlü 

ne gelince hakemin düdüğü de 
oyunun bittiğini haber veriyor 
ve Türksporlular taraftarlarının 
alkışları arasında sahayı ter
kediyorlar. 

lzmlrspor - K.S.K 
Sıra son maça gelmişti. Bu 

maçın hakemi Altaylı Fehmi 
idi. Oyun başladı. Bir müddet 
iki takımın karşılıklı akınlarile 
geçti. 19 uncu dakikada Kar
şıyaka müdafiinin kaleciye ver
mek istediği geri pasa yetişen 
İzmirspor oyuncusu fırsattan 
istifade ederek takımı hesabına 
ilk golü yaptı. Şimdi iki taraf 
ta heyecanlandı. İzmirsporlular 
ilk g~lün zevki ile ikinciyi 
yapmağa Karşıyakalılar da hem 
gol yememeğe ve hem de ye
dikleri golün acısını çıkarmaga 

çalışıyorlar. Devrenin otuz be
şinci dakikasına kadar İzmir 
sporlular hakimiyeti elden bı
rakmadılar. Mütemadiyen Kar· 
şıyaka kalesini sıkıştırıyorlar. 
Bundan sonra Karşıyakalılar 
mukabil akınlara başladılarsa 
da bir netice vermedi ve bi
rinci devre bu şekilde bitti .. 

ikinci Devre 
Birinci devre sonlanna doğ· 

ru hakimiyeti ellerine alam 
Karşıyakalılar bu devrede de 
bir müddet muhafaza ettilerse 
de hiç bir netice alamadılar. 
Takım adeta birbirlerile anla
şamıyordu. Bana mukabil İz
mirspor takımı tam bir anlaş
ma ile çalışıyor ve mütemadi
yen Karşıyaka kalesine tehli
keli dakikalar yaşatıyor, fakat 
Cemalin yerinde kurtanşlarile 
bu tehlike bertaraf oluyordu. 
25 inci dakikada küçük Ali
den pas alan Sabri takımına 
ikinci golü kaydettirdi. Bun
dan sonra son dakikaya kadar 
oyun her iki takımın akınlarile 
geçti ve hakemin oyunun ne
ticelendiğini haber veren dü
düğü ötmeden az evvel Kar
şıyakaWar ellerine geçen bir 
fırsattan istifade ederek ilk 
ve son gollerini attılar. Fakat 
2-1 mağlup o~arak sahayı ter
kettiler. 

Gelecek Hafta 
Altaylıların bu Cuma günkü 

mağlubiyeti önümüzdeki hafta 
puvan itibariyle aşağı yukarı 

aynı derecede olan Altınordu
lularla yapacakları maç hakkın
daki tahminleri altüst etmiştir. 
Karşılarındaki takıma ehemmi
yet vermemek suretiyle mağlup 
olan Altaylıların takımlarında 
değişiklikler yaparak çok kuv
vetli bir şekilde sahaya çıka
cakları buna mukabil ne olursa 
olsun Altınorduluların çok ça
lısarak Altaya yenilmemeye sa-

Yeni Asır ---
Karadağlı Gazeteci 
Odasında Nasıl Ölmüş? 

Gizli Teşkilatına Karşı 
Bir Komite Mi Var? 

Ustaşi 
Çalışan 

26 tarihli Deyli Meyi gazetesi 
yazıya : 

Milliyetçi bir Yugoslav gaze
tecis nin Soho' da ölmesinin ar· 
kasında bütün Balkan dilaver· 
lerinin, gizli komitelerin, siya
sal cinayetlerin esrarı gizlen· 
miş bulunmamaktadır ve bu 
ölüm bir romancıyı bile heye
cana düşürecek bir mahiyette· 
dir, 

Kırk dokuz yaşında bulunan 
Morislav Maksımus Petroviç 
evinin odasında gazle boğulmuş 
bir halde bulunmuştur. Bu zat, 
hırvatların teşkil etmiş olduğu 

Ustaşi isimli gizli cemiyet men
suplarındandı ve 1923 yılında 

memleketten uzaklaşmağa mec
bur oluncaya kadar bir çok 
mühim vaziferlerde bulunmuştu. 

Haber aldığımıza göre bu 
adam, uzun zamandanberi bir 
Yugoslavya gizli cemiyetinin 
mensupları tarafından İngilte· 
rede aranmak'a, takip olun· 
makta idi. Bu defa, esrarlı bir 
surette ölümünün o cemiyet ta
rafından yapıldığı sanılmak· 
tadır. 

Bu adam, büyük savaşın han· 
gi sebeplerden çıktığını anla
tan vesikalı bir kitap yazmış, 
bu eseri daha yeni tamamla
mış bulunuyordu. 

Kondisiııe dahiliye bakanlığı 
tarafından memleket~terketme
si teklif edildiği ve Cuma gü
nüne kadar mühlet verildiği 
zaman, Belgrada giderse sağ 
kalamıyacağını, orada parçala
nacağından' korktuğunu söyle
mişti. 

Petroviçin son aylarını büyük 
bir korku içerisinde geçirdiği 
söylenmektedir. Kitabını basa· 
cak olan kitapçının söylediğine 
göre bu adam bundan bir ay 
evel, elinde bir kitap müsved
desi olarak yazihanesine gelmiş 
ve müsveddeleri masanın üze
rine koyarak demiştir ki: 

"- Bu büyük savaşın iç ta
raftan yazılmış olan ilk hika
yesidir. Bunu basarsanız, Beşe
riyetin başına böyle bir fela
ketin bir daha çıkmamasına, bel 
ki yardım etmiş olursunuz.,, 

Kitapcı Mr. Mot demiştir ki: 
"tahkiklerim neticesinde bu 
adamın verdiği mali'ımatı ve
recek bir vaziyette bulunduğu
nu öğrendim. Kitabın bazı 

bahisleri çok heyecan verici 
bir ifade ile yazılmıştı.,, Petro
viç bir gizli cemiyete mensup 
idi ki parolası şu idi: "Ya bir-
i k "l" 1 eşme , ya o um . ., 

Bir zamanlar Kral Alek
sandrın kuvvetli bir taraftarı 
olan Petroviç, sonra Kralın 
aleyhine dönmüş olan ekalli
yetle birlikte çalışmağa baş

lamıştı. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
vaşacakları söylenmektedir. 
Vaziyet nezaket kesbettiğiden 
bu maçın çok heyecanlı ve 
zevkli olacağı tahmin edile-
b

.,. 
ur. 

Gayri Federelerln 
Llklerl 

Halk sahasında yapılmakta 

olan gayri federe takımlar maç
larına bu hafta da devam edil
miştir. Yapılan müsabakalarda 
Hilal - Parkspor takımları 

maçı 2-2 berabere: Bayraklı 

- Dokuzeylul takımları maçı 
Bayraklıların 2-4 galibiyetile, 
Eşrefpaşa - Turan maçı Eş

refpaşalıların 0-2 galibiyetile 
ve son maç olan Kurultay -
Tepecik takımları müsabakası 

da T epeciklilerin 1-6 galibi· 
yetile neticelenmiştir. 

Kaptan 

Kitabçı ölen adam hakkında 
Deyli Meyi muhabirine daha 
fazla tafsilat vererek demiş
tir ki: 

,. - lık görüşmemizden bir 
hafta sonra tekrar beni gör
miye geldi. Fena halde heye
canlı idi.,, Beni ölümle tehdit 
ediyorlar(" Dedi. 

Kendisine esrarengiz bir te
lefon gelmişti. Telefon eden 
adam, Sırp dili ile şu sözleri 
söylemişti: "Popoviç öldürüldü; 
sıra senin. ,, 

Büyük bir korku ve telaş 
içinde idi ve Yugoslovya'dan 
gelmiş gizli bir komitenin ken
di~ini öldürecegine kanaat et
miş bulunuyordu. 

O kadar şaşırmış ve kork
muş bir halde idi ki nihayet 
kendisini taşrada bulunan akra
bamdan birinin yanına gönder• 
meğe karar verdim. 

On gün kadar orada kaldı. 
Ondan sonra artık kendisinin 
İngiliz sivil polisi tarafından 
adamakıllı himaye edilmekte 
olduğuna kanaat getirmişti. 

Nihayet, geçen Çarçamba 
günü, kendisinin memleket dı
şına çıkması için emir geldi. 
Nüfuzlu meb'uslar ve muhar
rirler bu kararın geri alınması 
için uğraştılar; fakat mümkün 
olmadı. 

Kendisine biraz para ver
dim ve İtalyada kullanıl
mak üzere bir de çek yaz
dım. Gelip bunu almasını bek
liyordum. Fakat gelmedi. Son
.ra da gule ölmüt olduğunu 
haber aldım. 

İsmi geçen Popoviç de Kara
dağ Prensi Milo ile alakası 
olan binbaşı Popoviçtir. Bu 
adam, bir kaç hafta eve! öl
müştü. Onun ölümü kalp dur
masından ileri gelen tabii bir 
ölüm telakki edilmişse de 
kendisini gayet iyı tanıyan 
Petroviç buna inanmıyordu. 
Popoviçin gayet sağlam ve 
zinde bir adam olduğunu, bir 
kalp sektesile düşüp ölmesinin 
imkansız bulunduğunu söyliyor
du. Bu ölümün deriye şırınga 
edilen ve sonra hiç izi bulun
mıyan bir şark zehiri vasıtasile 
vukua geldigine bunu gizli ce
miyet adamlarının yaptığına 
kanaat getiriyordu. 

Daima oldüriileceğini düşü
nen bu adam. O esrarengiz te· 
telefonu da aldıktan sonra büs
bütün telaşe düşmüştü. 

Daha sonra Petroviç ayni 
mealde bir telefon alınca büs
bütün korku ve tel~şe düştü. 
Artık hayatından adamakıllı 
korkuyordu. Bu telefon haberi
nin geldiği doğru idi; çünki 
bunlar bizim eve geliyordu. 

Bir kaç gün sonra bir ya
bancının bi21m eve gelip kira
lık oda sorması, Petroviç'i bü
tün bütün kuşkulandırmıştı. 

Annem, bu adama oda ver
medi: 

Öünkü şüpheli bir adam 
tesiri yapıyordu. Bu adamın 

bir anarşist olduğunu tahmin 
ettik. ve eşkalini Skodland 
Yarda verdik. 

Petroviç belki dışardan vu
rulurum korkusile asla pencere 
kenarınde oturmıyor, gece yat
tığı odanın kapısını kilitliyor, 
diplomatik zamanından kalma 
kılıcını yatağının yanı başında 

bulunduruyordu. 
Petroviç hayatını mütercim 

olarak kazanıyordu. Sekiz dil 
konuşuyor ve yazıyordu; fakat 
hiç biri pek mükemmel dere
cede deiildi. 

7 SahHe 

Salihlide Çok Canlı Bir 
Kaynaşma Vardır 

Memnuniyeti Artıran Müşahedeler 
Gençler Arasında - Fakirlere Yardım 

Salihli: (Muhabirimiz yazıyor) 
Egemizin canlı kazalarından 
biri olan Salihlinin: Turgutlu, 
Alaşehir, Kördes, Demirci gibi 
toprak gelirleri çok olan dört 
kaza arasında kurulmuş bulun
ması ve ticari ğidişi hatırlı 

şirin bir kasaba olması itibarile 
bu yüzlerde ilkönce dile alın
maktadır. Salihli ziraat ve ti
caret şlerinde muhim bir mev
ki sahibi bulunduğundan kuv
vetli bir ticaret odası da var
dır. Komşu kazalar bu odaya 
bağlıdırlar. Burada yetişen baş· 
lıcaekim ürünleri Hububat, Af
yon, Tütün, pamuk, üzüm ve
palamuttur. 

Halkın çalışkanlığı istihsa'in 
gittik~e kuvvet bulmasında bü
yü!ı: rol oynamaktadır. Şehir 
ilk görünüşte güzel bir man
zara arzediyor. İstasyonu şehre 
bağlıyan, muntazam bir şosenin 
iki tarafı sıra sıra çınar ağaç
larile süslüdür. 

Burada kıymetli asan atika 
da vardır. Sart harabeleri 
görülmeğe değen eski devrin 
ii.sandır. Hersene yüzlerce zi
yaretçi çeken Kurşunlu banyo· 
lan da kasabaya ayrı bir hu
susiyet bağışlamaktadır. 

Srılilıli Gcıu;ler Bırli{Jiııiıı 

Salihli halkı çalışkan olduğu 
kadar da yeniliği seven, inkılap 
ruhu taşıyan bir kütledir. Ceza 
ve hukuk davalannın nisbeti her 
yerde halkın içtimai vaziyetleri 
hakkında bir Fikir verebilir.Bu
rada bu yıl içinde asliyecezada 
180 sulhcezada 480 dava rüyet 
edilmiştir.Suç dav alan evelki se
nelere nisbeten azdır. Bu rakam
lar kasaba halkının yeni doluşla
rın icaplarını benimsediğine bir 
vesika olabilecek kıymeti ifade 
ediyor. Yine bu yıl içinde ruyet 
edilen iki yüz asliye hukuk, 
üç yüz elli sulh hukuk davası
nın ihtiva ettiği mevzular ara
sında bir tek if.lis olmaması 
buranın ökotıomik gidişatına 
göz gezdirenlerin üzerinde epi 
tesir uyandırıyor. Kazada iyi 
giden içtimai ve ticari kaynaş· 
ma, halkı günden güne adliyeyi 
işgalden uzaklaştırmaktadır. 
Müddeiumumi Bay Tahsin bana: 
Kazanın asayişinde görülen mü
kemmeliyetten derin bir sevinç
le bahsetti. 

Gençlik Hareketler! 
Burada eskiden üç spor ku

lübü vardı. Bunlardan Ülkü ve 
Bozkurt adındaki kulüpler bir
leşerek bir " Gençler Birliği ., 
kurmuşlardır. Bir de geçende 
infisah ederek halen gayri res
mi bulunmakla beraber yakın
da tekrar resmiyet alacağı söy
lenen " Gürbüzler kulübü ,. , bu 
birlik dışında ay.. 'r çatı al
tında bulunmaktadır. Birleşik

liğin her yerdeki iyiliğini kav
rıyan Salihli gençleri umulu
yor ki uzun sürmeden baştan 

aşağı bir vücut olacaklardır. 

Şimdiden aralarında belirmeğe 
başlıyan iyi bir tesanüt mem
leket hesabına kıymetli bir 

topluluk ifade etmekten uzak 
bulunınıyor. Bu teşekküller ha· 
ricinde bir de "Avcılar Birliği" 
varsa da onun spor ve gayesi 
tamamen ayrılık gösterdiğinden 
yeni kurulan birlikle henüz 
bağlılığı yoktur. Kaymakam 

8alilıli Cıımhııriyet ııı iid<leiıı-
ıııımıisi Bay Tn1ısiıı 

Bay Kamil. gençlik hareketle
rine yakınlık göstermektedir. 
Bay Kamil, buraya henüz yeni 
tayin olunmuş ve Bodrum kay-

w;ılııw resıııiııcleıı biı· iııliba 

makamlığından naklen gelmiş· 
tir. 
Tlearetodasında Toplantı 

Burada mekteplerde okuyan 
850 talebeninin yüzde onbeşini 
fakir çocuklar teşkil ediyor. 

Bu yavruların elbise ve 
ayakkablorının temin edilmesi 
ve (kış devresin) de her gün 
yemek yedirilmesi için ticaret 
odasında bir toplantı yapılmış
tır. Bu toplantıda fakir yavru· 
lara beş ay yemek verilmesi 
kabul edilmiştir. Toplananların 
adına (Fakir Çocukların Hima
ye Heyeti) denilmektedir. İda
re heyeti de şöyle teşekkül 
etmiştir: 

Reis: kaymakam Kamil, aza
lar tüccardan Mehmet N._;, 
Hacı Hüseyin oğlu Mehmet 
Nuri, Ortaköylü Mustafa, ma
nifaturacı Abdullah, inhisaarlar 
memuru Refet, maarif memuru 
Raif, Namık Kemal mektebi 
başmuallimi Şefik ve muallim 
Hulüsi .. 

Toplantı esnasında falıir ça
euklar için hemen doksan liç 
lira teberru edilmiştir. Teber
ruatta bulunan zevat şunlardır: 

Hasan oğlu Mehmet Nuri 
15 lira, Hüseyin oğlu Hü
seyin Rahmi on beş lira; Hü
seyin oğlu Mehmet Nuri 15 lira, 
İzzet oğlu Mustafa ve Sabri 
15 lira, oda ikinci reisi Kini 
ı:- binbaşı oğlu Ahmet Halis 
5 ra, fırka reisi Ali 5 lira, 
O köylü Hüseyin 5 lira, ke
res.eci Ahmet 3 lira. 

Heyet çalışmıya devam et· 
mekte ve teberruat artmakta· 
dır. Bu bayırlı işe el koyupta 
muvaffakıyetle başaran zevatı 

kutlulamağı bir vazife sayarız. 
M. HulOsl 

' 
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İNS Türk Kadınlığının Kıvancı Zabıta Haberleri: 
Yankesiciler Aranıyor 
Şadırvan albndan geçen Ah· 

met oğlu Şükrü; İbrahim, boı 
Bekir ve emin taraflarından bir 
saat kösteginin çalındığını id· 
dia etmiştir. Zabıta yankesici· 
leri aramakfadır. 
Tarblyesizlık Numunesi 

~ 

YAZAN : Andre Marlo 
Türkçeye Çeviren : Nasuhi Esat 

BİRİNCİ KISIM Düıı HalkeyindeCuma Günü Cumhu-
-112-

Nazır yazıhanesinin bir gö
zünden bir kutu yumuşak ka
ramel çıkararak odadakile bi
rer uzatb. F erraldan başka 
hepsi birer tane aldılar. Şim

di Feral, müesseseler mümes
sillerinin ne istediklerini bili
yordu: Onların istediği - na
zıra bir şey ihsan etmeden 
bu odadan çıkmak kabil o1.

madığına göre - para vermek 
fakat mümkün olduğu kadar 
az vermekti. Nazıra gelince; 
F erral' onun düşünmekte ol
duğunu bildiği için bekliyordu: 

devletin nazarında, bir kaç 
milyonluk mevduat kadar ehem
miyetli değil midir? 

riyet Meydanında Tezahürat Yapıldı 
-~~~~~~~~~~~~~-... 

"Şuvazör benim yerimde ol
saydı accba ne yapar goru
nurdu?" Yapar görünmek: 
Tazır devletin büyükleriden 
irade dersi değil, nezaket ve 
ya istihza dersi istiyordu. 

Nihayet, mua.sına elindeki 
kalemle bir kaç defa vurarak: 

- Umum nakit işleri müdür 
muavini bey de, bpkı benim 
gibi, parlamentonun !.aran ol
madıkça size teminat vermemin 
kabil olmadığını bildirecektir, 
dedi. Üzerinde konuştuğumuz 
mesele Fransa'nın prestijini ala
kalandırdığı içindir ki sizi bu
raya çağırdım, beyler; sanırmı
aınız ki o meseleyi efkarı umu
miyeye arzetmekle bu prestiji 
korumuş oluruz? 

Herkes sıuuyordu. 
Nanr tekrar başladı: 
- Bu meale üzerinde ayrı 

gayrımız olmdiğını görüyorum. 
Meseleyi ne tarafından tetkik 
ederdek edelim. Mevduabn sa
hiplerine geri veailmesi zaru
ridie. Hindiçini umum valiliği 
konsoraiyomu kurtarma işine 
beşte bir nisbetinde iştirak 
edbilecektir. Sizlerin hisseleri
niz ne olabilir? 

Şimdi herkes karam.elini çiğ
nemekle mqguldu. F erral on
lara bakarak kendi kendine: 
"Nazır bey eğlenmek niyetinde 
Fakat bu iş karamelasız da 
ılurdu.,, diyordu. Kazırın ileri 
sürdüğü delilinn değerini bili
yordu. 

Gene sustular ve bu susuş 

öncekilerden daha uzun sürdü. 
Mümessiller aralarında fısılda

şıyorlardı. 

Ferral: 
- Nazır Bey, dedi, eğer 

konsorsiyomun sağlam işleri, 
şu veya bu şekilde, tekrar ele 
alınırsa; mevduat her hal ve 
karda sahiplerine iada edilmek 
lazımsa daha büyük bir gay
ret aarfolunarak konsorsiyomu 
olduğu gibi bırakmanın temen
niye şayan bir oey olduğunu 

olduğunu kabU: etmez misiniz? 
Bu kadar geniş teıkilatlı bir 
Fransız müessesesinin varlığı, 

Nazır: 

- Beş milyon ciddi bir ra
kam değildir, efendiler, dedi, 
Demin bahsettiğiniz sadakate 
daha kati bir şekildemi mü
racaat etmemi bekliyorsunuz? 
Biliyorum ki siz, idare mec
lisleriniz, bankaların devlef 
tarafından mürakabesini iste
miyorsunuz ? Sanırmısınız ki 
konsorsiyom gibi işlerin yıkıl
ması efkarı umumiyeyi bu mü
rakabeyi ciddi ve hatta müs
tacel surette istemeğe sürük
lemiyecektir ? 

Ferral, konuşmamız gittikçe 
arap saçına dönüyor, diye dü
şündü. Bunun manası ancak : 
" Bana beş milyon gibi gülünç 
rakamlar teklif etmeyiniz,, de
mektir. Bankaların mürakabesi 
bu gibi tedbirlerin tam aksini 
programına koymuş bir hüku
met tarafından ileri sürülünce 
manasız bir tehdit olur. Hele 
Havas ajansını ellerinde bulun
duran mümessiller nasıl neza
rete karşı bir matbuat müca
delesi açmak niyetinde değil
lerse nazırın da onlara karşı 
bu tehdidi filen kullanmak ni
yetinde olmadığı malıim olun
ca ... Ne devlet ciddi surette ban
kalara ve ne de bankalar aynı 
şekilde devlete karşı gelmezler. 
bütün bunlar çeıit çeıit suç 
ortaklıklanndan başka bir ıey
midir ki? Müşterek memurlar, 
menfaatlar, psikolojiler... İyi 
kötü yaşamakta olan hır mü
essesenin servis tefleri arasın-

" daki mücadele ... 
Vaktiyle Astor otelinde ol

duğu gibi, F erral kendini an
cak zafiyet göstermemek ve 
hiddetine mağlup olmamak za
nıreti sayesinde kurtarabili
yordu. Fakat mağluptu: Bütün 
değerini şahsi tesirlerinden iba
ret göstermiş olduğu için ken
dileri kadar takip ettikleri 
usulleri de kötü görmüş olduğu 
bu adamların karşısında mu
hakkar bir Yaziyette kalmama
sını, bugün, hiç bir ıey ödiye
mez. Onlardan daha zayıftı ve 
bu sebeple de bütün düşünce
leri boştu. 

- sonu var -
........... 1!!!1111 ....... ~ 

55? 
Dakikada 

Buharla 
Bukle ve geniş ondulasion 

A. Necati 
Alsancak - Mesudiye 99 

T. No. 3997 
(S 7,8) 12-13 (919) H 3 

( Pa•tarafı J tocı sa~ıfcde) 

Kadına bütün hakları veril
diği bugün, artık gelecek gün· 
!ere daha iyi gözlerle bakabi
liriz. Çünki kendi sayılan,hak
kı tanınan, benliğine sahip ezil
memiş kadınlık kafası ve ben
liği yerinde çocuklar yetiştire
cek ve onlar da : Biz eli kolu 
zencirli yarım bir insanın değil, 
bütün hakları tanınmış bir 
ananın çocuklarıyız diye kı· 

vanç duyacaklardır. 

Kurtuluş savaşında yavrusu
nun üstündeki yorganı alıp, ıs

lanınasın diye kağnıaındaki 
güllelerin üstüne örten Türk 
kadınlığına bugün büyük Ata
türk insanlık kurumunun önlü 
kapılarını da açtı. 

Artık kadın kendi ma-
yasındeki özlüğü açıkça 
gösterecek, yurt iş:erinde 
ulus işlerinde el altından gizli 
gizli çalışacağına, gögsünü ge
re gere, açık alınla iş görecek 
yurduna olan borcunu kafasile, 
bilgisile ödeyecektir. 

Bugün bir çok batı ülkele
rindeki kadınlar, en ufak hak
larını almak için daha didişir
ken, Türk kadınlığı insanlık 
kurumundaki yerini almış bu
lunuyor .. 

Çünkü fazilet demek olan 
cumhuriyet ve onun büyük 
Atatürkü, ölmez tarihler yara
tan büyük Türk ırkının anası
nın damarlarındaki öz kanı, 
kendindeki büyük varlığı gör
müş ve anlamışt r. 

Türk kadınlığuıııı_ temiz kal
binde, Atatürkün büyük adı 
sönmez bir ışık gibi kalacak; 
başı, yılların üstünden güneş 
gibi kadınlığı aydınlatacakbr. 

Türklüğü kurtaran el, elbete 
Türk kadınını da kurtaracaktı. 
Var ol Atatürk. 

Günlerimiz senin günlerine 
eklensin ..• 

Bayan Benel Nevzadın bu 
söylevi çok alkışlanmış ve on
dan sonra bayanlar hep bir 
ai: ı :dan Cumhuriyetjonuncu yıl 
marşını söylemişler ve ata 
Türkün kurcağına büketler 
bırakmışlardır. 

Fırkayı Ziyaret 
Kadınlar hep birlikte C. H. 

F. binasına giderek vilayet 
idare heyetini ı.iyaret etmişler 
ve ızmir kadınlığının şükran 
duygularının fırka yolile de 
Atatürke bildirilmesini rica 
etmişlerdir, İşmir kad•nlığı na· 
mına Atatürke, Kurultay Baş
kanlıi{ına, Başbakanlığa ve C. 
H. F. genel bakanlığını.. aşa
ğıdaki tel yazılarını gönder
mişlerdir. 

Sümer Bank 
YERLİ MALLAR PAZARI 

• 
iz mir • Halkından Gördüğü Büyiik Rağbete Şükran 

Karşılığı Olarak Bir Sürpriz Hazırlamaktadır. 

İlan Edilecek Tarihi Sabırsızlıkla Bekleyiniz 

Bilumum Devlet ve müesseı;;at memurinine tak-
sitle mal verilir. ( (,dunpazarı No. 11-12) 

ÇEKİLEN TELGRAFLAR 
AtatUrk 

Ankara 
Akdenizin dalgalanna eşsiz 

adını anmakta olan kurcağının 
önünde bugün coşkun bir inan
la toplanan İzmir kadınlığı 
büyük Atatürke candan saygı 
ve sevgilerini sunar. 

Maide Dirik, Münire Doğan, 
Benal Nevzat, Sabire, Dr. Sada, 
Şehime Osman, Nazmiye, Ay
yıldız, Sabiha Gökçül, Münije 
Rahmi, Turan İzzet, Refet 
Raşit, Mutahhara Sarım, Kad
riye, Nihal Calip, Lütfiye, Res
miye, Perihan, Saadet, İsmet, 
Ayşe Akıncı. 

Ulus Kurultay 
Başkanlığına 

Ankara 
Ulus kurumunun Türk kadın

lığı içın verdiği yüksek Kesim
den ötürü duyduğumuz coşkun 
sevinçlerimizi sunarız. 

İmzalar aynidir 
General l8n1el lnönU 

Ankara 
Bugün Atatürkün kurcağı 

ISnilnde toplanan İzmir kadın
lığı Büyük General İnönüne 
aayğı ve sevıilerini sunar. 

(imzalar aynidir) 
C. H. F. Genel 

YazOanlığına 
Ankara 

Kurtarıcı fırkamızın Türk 
kadınlığı için verdiği Siyasal 
bayığı bugün büyük sevinçle 
Atatürkün Kurcağı önünde kut
luladık sonsuz kulduklarımızı 

ıunanz. 

İmzalar aynidir 
Kadınların Sevlnçlerl 

Ankara, 7 ( A.A ) - Türk 
kadınına saylav seçme ve se
çilme hakkının Büyük Millet 
Meclisince kabulü, memleketin 
her tarafında büyük sevinç do
ğurmuştur. Dün bütün şehirle
rimizde kadınlar toplanarak 
bayram yapmış Atatürke, Bü
yük Millet Meclisine, Cumhu
riyet Halk Fırkasına, Büyükle
rimize teşekkür ve bağlılık tel
grafları çekmişlerdir. 

Sllrtte 
Siirt, 8 (A.A}-Türk kadın

lığına saylav seçmek ve seçil
mek hakkının verilmesinden 
sevinçlenen Sürt kadınları 
halkevinde toplanarak Ata
türke, Kazım Özalpe, İsmet 
İnönüye Bay Recebe saygı tel 
yazıları çekmişlerdir. 

Adanada 
Adana, 8 (A.A) - Sayılan 

binleri geçen kadınlarımız Hal
kevinde toplandı ve özel bir 
gösteriş yapb. Halkevi başkanı 
Bay Kemal bu toplanbnm de
ğerini ve maksadını anlattık

tan sonra bayanlar da Türk 
kadınına erkekler gibi saylav 
seçmek ve seçilmek hakkını 
veren yeni yasanın büyük de
ğerini ve bunun manasını an
latmışlar, Türk kadınının acun 
kadınlığına güzel bir örnek 
olacağını söylemişlerdir. 

Her bayanın sözleri uzun 
ve sürekli alkışlarla karşılan

mışbr. T oplanbnın sonunda 
K. Atatürke, Büyük Ulus ku
rultayı başkanı General Kazı
zıma, Başkan General İsmet 
İnönüye C. H. F. genelyazga
nı Bay Recebe saygı ve teşek
kür tel yazıları gönderilmiştir. 
Yeni onaylanan yasaya göre, 
kadınlarımız.oda saylav seçimi
ne karışmalarından ötürü ge
nel bir yoklama yapılarak ka
dınldrımızın sayısı öğrenilecek

dir. 
Edlrnede 

Eeime 8 CA.A) - Edirne 

kadınları meclisin Türk kadın
lığına saylav seçme ve seçil
mek hakkının verilıniş olma
sından ötürü dün halkevinde 
büyük bir toplantı yaparak 
meclisin bu kararını şükranla 
karşılamış ve başta K. Ata
türk olmak üzere millet mec· 
!isi başkanlıgına ve fırka genel 
yazganlığına sevinç ve şükran
larını tel yazılariyle bildirmiş
leıdir. 

Antalyada 
Antalya 8 (AA) - Türk 

kadınına saylav seçilme hakkı 
veren yasanın kabulünden ötü
rü dün spor alanında kadınlı 
erkekli büyük bir toplantı ya
pılmış Atatürkün ve büyük 
ulus kurultayının karan şükran
la anılmıştır. Halkevi başkan
lığı Antalya kadınlığının duy
gusunu K. Atatürke meclis 
başkanlığına tellemiştir. 

Zonguldakta 
Zonguldak 8 (A.A) - Zon

guldak kadınlan dün Halke
vinde büyük bir toplantı yap
mışlardır. Beş kadın saylav se
çilme hakkının yüksek değeri 
üzerinde konuşmuşlardır. Top
lanb yerine Türk kadınının yeni 
siyasal haklarının değerini an
labr sözler asılmışbr. Zongul
dak kadınları ateşin sevinçlerle 
kutluladıklan bu siyasal hak
larını K.Atatürkün izinde yü
rüyerek başancılık ve erginlik 
göstereceklerine ant içmişlerdir. 
Ulus büyüklerine saygılarını 
bildiren tel yazılan göndermiş
lerdir. Dün Zonguldak büyük 
bayram günlerinden birini daha 
yaşamışbr. 

Mara,ta 
Maraş 8 (A.A) - Kadınla

rımıza saylav seçmek ve seçil
mek hakkının verilmesinden 
ötürü Maraş kadınları dün halk
evinde büyük bir toplantı yap
blar. 

Bu hakkın değeri etrafında 
sözler söylediler ve sevinçlerini 
candan saygılannı cumhur reisi 
Ulu Atatürke ve büyüklerimize 
sundular. 

Orduda 
Ordu, 8 ( A. A ) - Siyasal 

haklarına kavuşan Ordu ka
dınları dün halkevinde büyük 
bir toplanb yaparak öz yürek
ten kutluladılar, Saltanat (du
sergesi) olan çarşaflan bir 
daha giymemeğe ant içtiler. 
K. Atatürke ve baş bakan İs
met İnönüye yüksek saygılarını 
tel yazılarla sundular. Saylav 
seçimi için belediyede defter
ler hazırlamak üzere büyük bir 
çalışma vardır. Defterler bir 
haftaya kadar bitirilecektir. 

Karsta 
Kars, 8 ( A.A ) - Türk ka

dınlığına siyasal haklarının ve
rilmesinden ötürü büyük bir 
sevinç ve heyecan içinde bu
lunan Kars kadınları dün 
halkevinde büyük bir toplanb 
yaptılar. Toplantıda büyükle
rimize şükran telyazıları çekil-

Tan sinemasında Musevi Di· 
yamandı kızı 16 yaşlarında 
Diyamandi Bucaliye terzi Meh· 
met oğlu 331 doğumlu Raşit 
el ile sarkıntılık ettiğinden 
yükalanmıştır. 
Sarho,luk Arabacılık 

Değil! •• 
Arabacılar cemiyeti katibi 

Aziz oğlu Mustafa sarhoş ol· 
duğu halde Ham.dinin kahve· 
sinde iki ve kahvenin dışarı· 

sında da iki ki dört el silab 
atbğı için zabıtaca hakkında 
tahkikata başlanmışbr. 

Bıçakll Davı 
Karataş tramvay caddesinde 

Y osef oğlu Davinin üzerinde 
bir bıçak bulunmuş ve müsa· 
dere edilelerek hakkında ınu· 

ameleye başlanmıştır, 

Askerlik Şubesinden: 
İzmir askerlik şubesinden 

her sene tütün ikramiyesi a~ 
makta olan şehit yetimlerinin 
üç ayda bir maaş alanlarla oıı 

senelik maaşlarını almış ve ha· 
zine ile alakaları kesillmiş olaıı· 
ların yedlerindeki vesaikile şıı· 

beye müracaat ederek kaf 
ettirmeleri evvelce iki ay mrıd· 
dütle ilan edilmişti. Tetkikat 
neticesinde müracaat edip kay! 
ettirmiyen şehit yetimleri mev· 
cut olduğu görülmektedir. Şu· 
hece yapılmakta olan defter 
bu ayın sonunda makamı aide· 
sinde bulunmak üzere taktiııı 
kılınacağından biahare hakla· 
nnı kaybetmemek için heniiı 
müracaat etmeyip kayıtlarını 

yapbrmıyan şehit yetimlennııı 
20-12-934 tarihine kadar be· 
hemmehal yesaikile şubeye ge· 
!ip kaydettirmeleri ilan olunur. 

As. Ş. Rs. 
Kay. 

Mustafa 
ı111ıı11aıııııııııı1111111111111111111ıı•• 

mesine söz kesildi. 
Samsunda 

Samsun, 8 (A.A) - Sayla'/ 
seçme ve seçilme hakkının ve· 
rilmesinden büyük kıvanç du· 
yan Samsun kadınlan dün C, 
H. Fırkasında toplanarak bU 
haklarını K. Atatürkün izinde 
yürümek ıuretile kullanacak• 
lannı söylediler. Ve bu hakkıll 
verilmesinin Türk ulusunuJI 
yükselmesinde yapacağı büyük 
ehemmiyeti anlattılar. 

Halkevlnln Duygusll 
Ankara, 7 (A.A) - Halke'. 

vindeki toplanb başkanlığı dı 
vanından şu bildiriği aldık: 

Türk kadınının siyasal hakları 
tükelleyen büyük kurultay• 
unutulmazlığın bildirmek' saY
gılannı sunmak için Halkevinde 
toplanan Ankara kadmlannıll 
başkanlık divanı, yurdun her 
yanından sayısız teller almıştır· 
Başkanlık divanı, bütün Tür: 
kiye kadınlığının Ankaradak~ 
arkada,lan ile özden birJiğiııı 
gösteren bu coşkun tellerdeJI 
duyduğu sonsuz sevinci ülkenİJI 
her yanına yaymasını Anadolıl 
Ajansından diler. 

B ..., 1 ''' agcı ar ..... 
Bağlarınızdan yüksek ve tam verim alabilmek için dünya 

bağcılığında muvaffakıyetle kullanılan 

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

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

Otuz seneden beri mücerrep gübremizi kullanmakta olan 
komşularımız ayn ayrı ve canlı şahitlerimizdir. f 

Adres : HACI DAVUT ZADE RAHM 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 

Yemi' Çar,ısı Cezalr Han 
11 - 30 Telefon : 3809 İ Z M İ R 



• K.1.ıaa.ıaaaewwal •••• tr 

Hakiki, sal. kati tesirlı ASPİRiN, ® marka· 
smı ta~ır. AOrııarı çabu~ ve emniyetle gider· 
mek için başvuraca§ınız deva, dünyada 
meşhur"'~ "müstahzarı olmalıdır. 

israrla eASPİR • 
'l ve 20 komprımehk ambaıa1ıardı bulunur. ....'7-...,.,,. ----.... Ambalajlarda ve kompri· 

meterin üzerinde EB m~~1t...1.1~~ ·'1'!..:.0i'I"'~ ....... 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

San in 
Yen neslin· 

ve bütün kibar 
halkın diş ma· 
cunudur. 

SANtN'i 
Bir defa tec

rübe etmek ona 

ömrü oldukça 
alışmak demek
tir. 

SANIN 
Dişlerinizi 

'beyazlahr, par-
latır, diş etleri
ni kuvvetlen
dirir. Ağzınzıa 
ferahlık verir, 
dişlerinizin çü
rümesine man 
olur, gayet sıh
lıidir. 

Sanin 
"'"' 
Diş macunu 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden : Lira 
l<arflyaka Donanmacı Rayegin S. 24 eski38 taj No. lu hane 500 

" Alaybey Ragıp S. 16 " 18 ,, " " 450 
" " Sevda " yenigün 12 " 6 " '' " 350 
11 

'' Gündoğdu S. 5 " 6 11 
" " 300 

" Osmanzade intikam " 14 " 17 " " 11 400 
il Bahariye afitap " 20 cı 12 " " " 150 

" Alaybey Mirat S. 23/25 " 17 /l " bahçe 605 
elyevm tarla halinde 

" Bayraklı bülbül S. 34 No. lı hane 100 
" " S. 8 eski 40 taj No. debağhane 600 
il " Karanfil S. 10 No. dükkan 230 
" Bostanlı Mektep s, 30 eski 124 No. lu dükkan 100 
cı " • " " 7 " 100 " .. 120 
" " " " 9 " 101 " " 75 
" Bahariye Tasvir S. 27 No. lu bahçe yeri 478 
" Osman zade intikam S. 14 eski 17 taj No. lu dükkan 350 
" " caddesinde 28-30 eski 22-1 22-2 taj No. lu 150 

dükkan ve oda 
" Dede başı Menemen c. 53 eski l 26 jaj No. Iu kahvahane 300 
" Turan iskele c. 2 eski 231 taj No. lu kahvehanenin 678 

96 sehimde 89 sehmi 
" Alaybey mektep S. 37-39-41 eski 37 taj No. lu 

tarla 1065 
" Bostanlı mektep S. 62 eski ve taj No. lu dükkan 150 
" " merkez S. 14 eski 82 taj No. lu kahvehane 175 

Seydiköy hükumet caddesinde 24-1 eski 18 taj numaralı 
fmn 250 

l<.arataşta Asansör S. 19-19-1 eski 21 laj numaralı hane 96 
Yukarıda yazılı emvalin peşin para veya ikinci tertip mübadil 

~Csikasile ödenmek üzere mülkiyetleri 13/12/934 Perşembe günü 
~~t 14 te ihale edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. Talip
~tın o gün Milli Emlik müdürlü2üne müracaatları. 5045 ( 1057) 

Yeni A•ır 

lzmlr Beledl~_.nll••ı 
Sahibinin belediye, tanzifat 

ve tenvirat resminden birikmit 
borçları için açık arttırma ile 

satılmasına söz kesilen Mareşal 
Fevzi bulvannda 34 nuamarh 
adanın 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 
sayılı arsaları bugünden başh-
yarak 21 gün sürmek üzere 
arttırma} a konulmuştur. İstekli 
olanların bu günler içerisinde 
ve en soa 27 /12/934 Perşembe 
günü akşamına kadar bağlağı 

görmek için hergün belediye 
mühasebesine gelmeleri bildiri
lir. 6-7-9-1 O 5267 (1048) 

- Belediyeye ait Başturakta 
110 numaralı dükkanın senelik 
icarı pazarlıkla 18/12/934 saat 
16 dadır. 

..• ' . ..s. .~ ~ - ~ • • . 

Sahife • 

Cöz Hekimi 

Mitat Varol 
ADRES: Beyler - Numan 

zade sokağı: Ahenk matbaası 
yanında - Numara: 23 

Telefon No. 3434 
7-26) 1019) 

Dr. Ali Rıza 
DOGUM VE CERR~HI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

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

İzahat için başkatipliğe işti
rak için de söylenen gün ve 
saatta depozito makbuzile encü- 1 

menine müracaat. 5321 {1062) 

Alameti Farıka 
Telefon : 2987 

s 7 248 

Algopan Cevat 
Baş ve diş ağrıları, romatizma ve siyatik sancılan 

kullanılan ilaçların en faideli ve tesiriisidir. 

Doktor 
DOKTOR 

Hati~ Oğ. [sat ( 1 - 6 - 12 ) lik orjinal teneke kutularda her ecza
neden arayınız. 

Bütün :fürkiye için umumi satış yeri İstanbulda Bahçeka Kemal Şa~ir 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 

pıs1nda ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki 
ve ecz~ depolarının hepsinde vardır. Israrla 
ALGOPAN isteyiniz. 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane Birinci Bey
ler sokağı numara 36 Tele· 
fon 3956 Hastalarını her gün öğJe-

den aonra Beyler - Hacı 
Al .. GOPAN 

1 . . ' .. 
• • . ' • • ... ·.. • ... ? 

İmamlar sokağında 
No. 12 - Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder. 
Telefon No. 3331 

s. 7 

Metin Terzihanesi 
Kabasoğan Sokağı No. 16 

Evi Karantina tramv:.y 
caddesi karakol karşısında 
No. 596 Telefon No. 2545 

(363) 

-
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTEHASSIS! 
Zayi 

Tekaüt maaşlarımızı almak 

Sağlam zarif ve nispet kabul etmiyecek derecede uzuz elbise 
diktirmek istiyenlere Metin Terzlhaneslnl tavsiye ederiz. 
Bir kerre ziyaret ediniz. Göreceğiniz ucuzluk ve zerafet karşı-
sında hayrete düşeceksiniz. 5--4 

Doktor 

Ali Aga~ için kullandığımı~ mühürler 
kaybolmuştur. 

Bundan sonra yeni tatbikli 
mühürlerimizi kuJlanacağımızdan 
kaybolanların hükmü olmadığı 

ilan olunur, 

Manisa Çaprazbekir mahal
lesinde Salihli müddeiumumisi 
ölü Mehmet Emin 

Karısı 
İhsan 
5311 

Kızı 
Betül 

(1060) 

Mutahassısı 

DOKTOR 

ZEKAi IBRAHIM 
' Muayenehane: İkinci Bey!er sokağı No. 45 Beyler hamamı 

karşısın<Ja. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 
Telefon: 3806 

lkametkihmı Birinci Kor
donda Tayyare Sineması civa-
rmda 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi lkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

H. 3 (25) 
~ııil·E~ ~ 

................. ~g;m .......................................................... ..:~ 

-52- Öz Jürkçe karşılıklar 

mek, tektüşmek rekli, yüreği yanık 
- le - 1. Düşünerek 2. - şat - 1. Gönlü se-

Özenerek, özene bezene 3. vlnçli 2. Sevinmiş 
Onat - şikaf ı Yürek deler 

- le bakmak - 1. Çik- - şikar - Gönül avlar 
rcymek 2. İrmek 3. Tirü - şikeste - Kırgın, yü-
bakmak reği kırgın 

- le dinlemek - 1. Ku- Dilir - 1. Babr 2. Ba-
lak vermek 2. Tınnamak tur 3. Ôkte 4. Ökten 5. 

- le yapmak - 1. Dev· Yığit 
~inmek - ine - Yiğitçe 

- li - 1. Abaylı 2. De- Dimağ - 1.Beyin 2.Bm-
neri 3. Denlü 4. Titürü 5. gıldak (yeni doğan çocuğun 
Kıy 6. Koyı 7. Özenen 8. tepesindeki yumuşak yer ) 
Pıji 9. Sak 3. Emik, imik 4. Meni 5. 

- siz - 1. Abaysız 2. Mive 6. Pinç 
Çolapa, Çolpa 3. Çopar 4. Din - 1. Din 2.Kirtgünç 
D~naiz 5. Osan (iman man) 3. Nom 4. Tura 

Dil - 1. Canevi (His- Türe 5. Yan 6. Yanut "yev
lerin merkezi man.) 2. Gö- müddin = Yanut iÜDÜ,cevap 
nül 3. Köngül 4. Yürek isticvap günü 

- aver - 1. Bahr 2. Ko- -. reiai - 1. Tayın, Ta-
çak 3. Yiğit 4. Yürekli yun 2. Tuyun 

- baz - 1. Sölömpaz Diploma - Çıkışhğ 
2. Secen Dirahşan - . Gılvalı 2. 

- her - 1. Gereı 2. Gök- Parlak 3. Yalabuk 4. Yıl-
çek 3. Gökçen 4. Matur dırak, Yıltırak 

- dade - 1.Gönül ver- - olmak - 1. Panlda-
miş 2. Tutkun mak, Parlamak 2. Yı!dırmnk 

- firip - Gönül alda- Yılbrmak 3. Ürümek 
tan Dirayet - Becerik, Be-

- gir - Gücenmiş, in- ceriklik 2. Bilik 3. Bilgü 4. 
cinmiş Duyu 5. İs. 

. - gi~ e.tmek - Gücen- - Ji - l. Becerikli 'l. 
dırmek. ıncıtmck 8.1 O 3 K 

• •• v. ı ge, r . ıyga 
- hıraş - 1. Yuregı · 1 B 'k · 2 

tlrm 1 2 Y.. k rt - sız - . eccrı sız . 
a ar . ure yı an B'J . . 

.. y. ı gısız 

- hun - 1. Yuregı Direktif - 1. Öğüt Ô-
kanh 2. Yüreği kan ağlar ğük, Öküt 2. Yöntem (~sul, 

- küşa - Gönül açar kaide, İf, vaziyet, münasebet 
- nüvaz - 1. Gönül uygun, muvafık, yakın, bir 

okşar 2. Sarlak işin kolay tarafı, yolunda 
- pesent - Beğenilir yapılm~ı ve buna ben.zer 
- rüba - Gönül kapan muhtclıf manaları vardır,) 
- sa.ı - Gönül yapar Dirhem - (Tarh man) 1. 
- Suhte - Yanık vü- Avrı 2. Müiü 3. On2ay 
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Derbar - 1. Kapı, kapu Derk - Anlama 
Törlük - etmek - 1. Anda-

Derbeder - 1. Alamak mak 2. Anlamak 3. Engit-
2. Bardabaş 3. Boşgezen 4. mek 
Dağınık 5. Hayta 6. ltsi.ı 7. Derman - 1. Em 2, ime 
lrinç• \İrioz 8. İlgız 9. Kapı 3. Ot 
kapı gezen 10. Kaskı 11. - de - 1. Durmuş 2. 
Kazak 12. Saplak 13. Söl- Düşkün .3. Kalmış 
pük (gevşek man) 14. Sür- - sız - 1. Argın (Yor-
tük 15. Şapşal gun, bitap man) 2. Bitelik 

Derbent - 1. Argıt 2. 3. Bitkin 4. Deng 5. Durgun 
Boğaz 3. Dart geçit 4. Ge- 6. İrgın 
çik. - sız - bırakmak 1. 

Dere - (etmek) 1,Araya Çrselemek 2. Sı:ıgırmak, 
sıkıştırmak 2. Colgamak 3. Kormak 
3. Devşirmek 4. Kaşlamak - sızhk - 1. Argmhk 
5. Koymak 6. Sokmak 2. Kuruklu 

Derdest - 1. Elde et- Dermiyan - (etmek) A-
mek 2. Ele geçirmek 3.Elik- raya sürmek, ileri sürmek, 
tirmek 4. İlkermek 5. Kar- ortaya sürmek 
vamak 6. Kavramak 7. Kav- Dern - 1.Barjik 2. Ka-
zamak 8. Tutmak 9. Yaka- barcık 3. Şiş 4. Ur 
lamak Derpiş - (etmek) Göz 

Derece - 1. Basamak önünde tutmak 
2. Çap 3. Çerge, Çerke 4. Derrak - 1. Anlayışlı 2. 
İrgek (Mertebe, rütbe, man- Bilge 3. Varışlı 
sıp man) 5. Kat 6. Kerte Ders - 1. Boş~~t (Ta-
7. Kor 8. Kur 9. Oran, Pe- lim •.. tedris man) 2. Oğrence 
ı·ese 11. Tartı 12. Üüstayak 3. Oğrctme 4. Uspayı (Us:x 
13. Yalım 14. Yukarı ayak akıl) 

Dereke - 1. Alt basa- - vermek - 1. Nomla-
nıak 2. Astayak mak (Vazetmek "din~. ıstı-

Dergih - 1. Bakıcı yer lah,,) 2. O~utmak. 3. Oğret-
2. Bosağ (Bosağa = eşik. mek (T edrıs, tahın etmek 
asitan 3, Kapı, kapu 4. Mu- man) 
yannık Dert - 1. Acı 2. Has-

Derhal - 1. Andak 2. talık nami açlık man) 3. Çor 
Bat (Tez çabuk) 3. Çam 4. 4. Dayl.ı 5. Göynük 6.Güyeı .. 
4. Çabucak 5. Çarçabuk 6. 7. iğ, l~, Yiğ ( Hastalık 
Çüçele 7. Derev 8. Kak~a man) s: lrkilik 9. lğım 10. 
9. Kenete 10. Kcncteleği 11. Kaygu 11. Maçça 12. Mun 
Osung 12. Şıpadak 13. Şıp- 13. Obuçin 14. Sağı' 15.Sa
şak 14. Şoluk 15. Terk 16. ğış 15. Sakınç 16. Sıkmb, 
Tczcek 17. Timin 18. Tip İç sıkıntısı 17. Tasa 
19. Turuk 20. IJk - li - 1. Alt!m 2. Bun• 

, 
s 



Sahibinin Sesi 
·- ,.., 

Elb~se Temizleme 
Ve Boyahanesi SARDA 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR B. yram l\lünasehetile Fiyatlarda Fevkalade Tenzilat 

Fahire Hanım ve Hasan Bey 

Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

MUzeyyen Hanım -: AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 

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

temizleme ve boyahaneler federasyonu azasından 

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

: Hicazşarkı. Sevdamı dilim -: anlatamaz -Emel Celal Hanım 

Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 

: Saadet Hanım -i: AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o k;;.d 
E: Uşak şarkı. Gel gel -

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

ipekli, yünlü, kumaşlar tamnmıyacak bir şekilde boyanma ve temizlenmededir 

Müşerref Hanım 

X 1797 Ey nazlı çiçek 

: Mahmure Handan Hanım ------- AX1801 Uşak şarkı. Endamına bayıldım 
Şetraban şarkı. Titretti beni 

Bayram münasebetile Yapılan Mühim Tenzilattan 
istifade Ediniz Ve Koşunuz 

ADRES : Mimar Kemalettin caddesi İstanbul han No. 21 ----Seviyorum ayıp mı dır Süheyla Bedriye Hanım --- Ax 1802 İzmi~. Bergama türküsü 
Gokçe karga olaydım 

Süheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. 

1 Telefon şirketi binası karşısında 

'-'----------llDl.:ll---- --------..-1111!!11!!1~~ ... ---------
İzmir Asliye Hukuk mahke

mesinden: 
İzmir tütün İnhisar vekili Ha 

!il Sabri tarafından mülga 
inhisar idaresi sabık muhafaza 
memuru olup İzmirde makaralı 
sokakta 8 numaralı hanede 
mukim Tevfik Nuri bey aley
hine açtığı mülga Salihli ve 
Urla müskirat idarelerinden 
avans olarak aldığı 65 lira 80 
kuruşun tahsili hakkında cari 
muhakemede müddeialeyhin 
ikametgahı meçhul kaldığın

dan ilanen tebliğat icrasını is
temif ve talebi vaki muvafıkı 

kanun olduğundan ilanen teb
liğat ifa kılındığı halde gelme
diğinden hakkında gıyap ka
rarı sadır olmuş mumaileyhin 
muhakemenin mualliik bulun
duğu 17 Kanunuevvel 934 Pa
zartesi saat 10 da İzmir Sulh 
hukuk mahkemesine gelmediği 
veya bir vekil göndermediği 

takdirde gıyaben muhakemenin 
icra kılınacağı lüzumu ilan olu
nur efendim. 

Umum Hastaların ft· azarı Dikkatine 
İzmiz Esnaf ve Ahali bankası 

Turgutlu şubesinden aldığım 
ve namıma muharrer temamı 

verilmiş 100 liralık hisse mak
buzumu zayi ettim. Bu kerre 
yenisini alacağımdan eskisinin 
kükmü ~almadığını ilan ederim. 

En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 
neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabilleşmesine mani olmak 
için korsalar. 

Turgutluda Usturum
calı İsmail oğlu bak

kal Hüseyin 
7-9-10 (10S4) S283 

Aydın Demlryolu Umum 
MUdUrlUğUnden: TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 

İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'İ AZA AMİL 
MÜTEHASSISI 

10S9 numaralı hurda demir 
tarifesidir. 

Fahri Hiza 9-12-1934 tarihinden iş'arı 
ahire kadar herhangi bir istas
yondan diğer bir istasyona ta
şınacak hurda demirler umumi 
tarifesinin birinci sınıfı üzerin
den ücrete tabi tutulacaktır. 

Bey tarafınnan yapılır. 
10 ila 12,30 öğleden sonra 

lzmir lramvay 
Şirketinden: 

Not: Bu tarife tam vagon 
dolusu olarak yapılacak nakli
yat içindir, 

1060 numaralı çiğitli pamuk 
tarifesi: 

5313 (1058 

Şirketimiz şebekesinde yapılacak ameliyattan dolayı cereyanın 
bu ayın 10 ncu Pazartesi ve 11 nci Salı günlerinde saat 8 den 
saat 16 ya kadar Babribaba mıntakasında Tramvay caddesinde 
Halkevinden Karataş Mektebine kadar ve Tire kapısı sokağı ile 
civarında kesileceği muhterem halkın malumu olmak üzere 
ilan olunur. 9-12 

10-12-934 tarihinden 31-7-
935 tarihine kadar Sarayköy
den Sultanhisara nakledilecek 
çiğitli pamuğun beher tonun
dan 806 kuruş ücreti nakliye 
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lu 3. Büklü 4. Çorlu 5. İçi - ğir - 1. El tutan 2. 
yanık 6.İğil 7. İğımlı 8. Kay- Yardımcı 
gulu 9. Yasalı, tasası çok - res olmak - 1. Bul-
10. Yangaz mak 2. El yetişmek, eli ye-

Deruhte - ( etmek ) 1. tişmek 
Boynuna almak 2. Üstüne Deste - 1. Bağ 2. Bağ-
almak 3. Yüklenmek lam 3. Calgav 4. Canca) 5. 
De~ - 1. İç 2. Yürek Çama (Uzunluk miknası) 6· 
- i - ~· İçin (için için Çom 7. Dülge, Dürge 8. 

ağlamak) 2.Içten Dürüm 9. El 10. Elçi 11. El-
Derviş - 1. Arzı (mün- çim 12. Elpeze 13. Güme! 

zevi, zahit man) 2. Ayrıksı, 14. Kayırg:ış (Paket, ekin 
Ayrıksa, Ayruk, Aynıksu demeti man.) lS. Kucam 
(Günzevi, kimseye benzemi- 16. Küle, Külte 17. Kültem 
yen, uymıyan, yabani görü- 18. Özbe 19. Tura 20. Tu
ünen, tuhaf gibi muhtelif tam 
manalarla kullanilıyor) 3. Destek - 1. Bağam 2. 
Kuduş 4. Sınık Bağana (Direk man.) 3. Da-

Derya - 1. Çay 2. Da- yak, dayanak, dayangaç 4. 
lav (büyük göl man) 3. De- Direngeç 5. Söyke 6. Ta
niz 4. Dere ( küçük nehir han 7. Tayak 8. Üçek 9. 
man. ) Bu söz Farsçada Yamaç 
derya şeklini almış görünür) Dcstere - Bıçkı 
5. Irmak 6. Öküs 7. Öl, ÜI Deşt _ 1. Çöl 2. Ço-
(Rütbeli, büyük su, deniz rak 3. Dala 4. Kır S. Kıraç 
man.) 8. Taıay 6. Konıray 7. Ova 8. Yazı 

-. dil - 1. Deniz gönüllü Deva _ 1. Em, İm 2. 
2. Özön Emsem 3. İme 4. Ot 

Derz - 1. Biyik 2. Çat im k E - saz o a - me 
3. Ders (Taşlar arasına sü- yaramak 

rülen harç man.) 4. Dikiş Devam - 1. Sürek 2. 
yivi 5. Yiv Sürme 3. Tayanık 

Desise - 1. Al 2. Al- - etmek - 1. Dölennıek 
dangıç 3. Cepsek 4. Çap 2. Dürüşmek 3. Pıratmak 4. 
S. Dek 6. Düzen 7. Gizli Serinmek 5. Sermek 6. Sür
oyun, oyun 8. Kayış 9. Ke- mek 7. Sürüp gitmek8. Tok
lek 10. Kurak 11. Silme tamak 9. Turuşmak 10. Uy-

- karane - 1. Allığ 2. lamak 11. Uzamak 
Aldatarak 3. Kırbas 4. Kur- -ı müddetince - Vardı-
naz 5. Tevlük 6. Tölek 7. ğınca 
Uz (Usta man.) - lı - 1. Bugur 2. Da-

Dest - 1. El 2. Elik, yanıklı 3. Sürekli 4. Sürer 
İlik 3. İliğ 4. Karu, Karı S. Sürüklü 6. Tutaşı 7. Ulaı-

- gah - 1. Çulhalık 2. brıcı 
ş evi 3. İşlik 4. Tenike - sız - 1. Çok sürmi-

alınacaktır. 
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yen 2. Savan 3. Süreksiz Ulanmak 16. Yörünmek 
4. Sürmez - iye • 1. Gezge 2. Ka-

Deveran - 1. Ağızdan ravul 3. Salma 
ağıza gezmek 2. Çgvrünme - i - Dolambaç (Döne 
3. Çizginme (Bir çizgi üze- döne karışmış man.) 2. To
rinde dönm~k man.) 4. Do- !amaç 
!aşma 5. Dönme, donüp do- Deyn (Deyin) - 1. Alım 

· !aşma 6. Evrümek (Yk: Evir- 2. Berejek (Verecek) 3. Be-
ınek) rimsek 4. Berişmek 5. Ber-

Devlet - 1. Beylik 2. mek 6. Biresi (Veresi) 7. 
El, il 3. İlgün (Başka kay- Birgü 8. Birim 9. Borç 10. 
naklarda; halk ahali man.) Dakanak, takanak (Alaka 
4. Kaganlık S. Kanlık (Han- man.) 11. Kadağ 12. Ödünç 
!ık) 6. Kıv (ikbal, saadet 13. Öntüç 14. Ödek 15. 
man.) 7. Kurultak 8. Kut- Ödüş 16. Ötek 17. Pergeçe 
luluk (İkbal, saadet man.) 18. Puru 
9. Oğur, uğur (Tali, ikbal, Deyyus - 1. Dümlük 2. 
saadet man.) 10. Ülke (Mem- Geygel 3. Gidi 4. Kaltaban 
leket hükümdarlık man.) 11. S. Kodoş 6. Kurumsak 7. 
Uluş (Memleket, hükümdar- Tabış, tabuç 
lık man.) Diba - 1. Barçın 2, Çı-

- adamı - İlçi, bilge tarı 3. Sırlan 
Devr (Devir, zaman man.) Difteri - 1. Boğak 2. 

1. Çağ 2. Dürk 3. Kurun Horoşçuk 3. Karabakma 4. 
4. Uçur (Epoque man.) Kuşpalazı 

- (Nakil man) - 1. Ak- Diğer - 1. Adın, azın 
tarma (Gemiden gemiye, 2. Atın 3. Ayrık 4. Ayruk 
trenden trene nakletme man) S. Basa 6. Başka 7. Bölek 
2. Çizginme (Bir çizgi üze- 8. Büten. böten (Yabancı 
rinde dönme) 3. Dekzünme man.) 9. Ezin 10. Gine, yi-
4. Dönüm 5. Denzinme, den- ne 11. Kalma 12. Öbür 13. 
zıruş (Biribirine devretme Öğün 14. Öteki IS. Özge 
man.) 6. Teker 7. Yürennıe özke 

- etmek - 1. Aktarmak - kam - Selek 
2. Avnamak 3. Aylanmak Dikkat - 1. Abay 2. 
(Birşeyin etrafında dönmek, Den 3. İnceden inceye dü
dolaşmak man.) 4. Çeğzin- şünme 4. Otsup 5. Özen 6. 
mek, çekzinmek, çezginmek, Saklık 7. Sine 8. Sinç 
çezkinmek 5. Denzimek - etmek - 1. Abayla
(Birbirine vermek, müdave- mak 2. Bahraymak 3. Deh
le man.) 6. Dolanmak 7. düşmek 4. Denlemek S. Es
Dolaşmak 8. Dönmek 9. lekem (Ehemmiyet vermek, 
Evrülmek 10. İğermek 11. dinlemek man.) 6. Özenmek 
Eylenmek 12. Öğürmek 13. 7. Sagaymak 8. Sağlanmak 
Tezginmek 14. Ti.uııek 15. 9. Tanlamak 10. Tekdüa-

, ~ ··············· · ···················································· 

SIHHAT BALIKYAGI 
N orveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SUzülmUştür 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Ha.mai Nüzhet 

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

Hl~ GELDI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Bü.Yi:K FIRSAT 
Topan Halis ZonS{uldak 

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

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satı' mahalli : Kestane pazarında No. 10 
88S Telefon 3937 

Bı·isto_l Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 

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

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

Dl.kkat • Bütü~ Egelilere Brı•stol s.irke-
• Beyoglunun cıde 

Osmaniye oteı~d!~~siye 

lzmir Or an Müdürlüğünden: 
22 Kanunu evvel 934 tarihinde muhtelif kalem ve yerlerde 

bulunan kömür, odun, çıra, kereste, mertek, çalı, çam kabuğu. 
ıhlamur, somak. yaprağı, Anadolu otu, ceviz kötüğü, ve bal~ıı 
ihale edilecektir. Şartnameleri görüp talip olmak isteyenlerıJI 
Orman idaresine müracaat eylemeleri. 

9-13-17-=21 S322 (1063) 

Kavalah 

f iatlarla 
9arşısın<la 

Nuri 
ticarethaneRinA müracaat e<lıni:ıı 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neııJ çiçekli 

~ 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lfıvhalar ve bunların 
teferrüatı envaı banyolar ve teımosıfonlar ve heı cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme boru/at 
ve Jngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, BiitDn Markalar 

En MD•alt Şeraitle 
Mağezamızda Satıl•r 

:ı.c~ 



Yeni As1r A 11bffe tt 

Irgat Pazarında Azizler Sokatında ____ .. _____ _ 

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

il 

• • o •• • •• • • 

e, ! on ı ınre 11ıarı~ a u u un emur on ert ır. 



W. F. iL Vaa Der 
Zee & Co. 

.:RIESLAND ~ 15 Wdoci 
klnaacla bekleniyor 18 hiriaci 
klnm bd.,. An Rotter-

dam Hambms " •••en itin 
ylk alacaldw. 

MOREA ~An• 
Hamburs y ........ 1'lj 
çıkarmak ~ _. lrban ir. 
da11Bda bekt••J•· 

JOHNSTON IJN&LTD 
U.eıpol 

DROMORE Yap11111 22 1 ci 
kanunda bekleniyor. Uverpul 
ve AnYerlten yllk çıkardıktan 
IODre Bursu, v~ 
tence için J1k alacalııılllft 

ARMDIENT H. SCHULDT 
AUGUST LEONHARDT 

vapuru 25 ilk kAnnna dojra 
bekl.iyor. Hambarır ye An
Yenten y8k çdral'clı~ IODra 
Anftrl, Rotterclalli ve Ham
burg limulanna ela hamule 

aı-d ......... 

~ eitff 
GIRONDE Yapanı 11 l»irinci 

kinmada beldeniJOf'.Anaen ve 
Direkte ,ak alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
IXPORTEİ{ ftlPuru halen 

linaan•m•zda olnp NeYyork Bol· 
ton ve Fdadelfiya Norfolk ve 
Kamden için yilk alacaktır. 

EXIRIA npuru 13 birinci 
kinunda bekleniyor. Ne.york 
için ylkliyecektir. 

EXILONA npunı 26 birinci 
kinuncla a-ı..~ •• Nevyork 
içinylk~-

............ .. dltıal, .._... 
we Ha&lab tarikle K ... ~-.
tekınil fe)ürleri ve tn•ı tka
tik uparlarla timendiferler 
arumda mlrettop Mferler. 

V...t tariWeıi " aparlarm 
ilimleri &zerine memliyet b· 
bal eclilmu. 

N. V. W. F. Huri Van Der 
Zee A Co. 

Bilİaei Kordon Telefon No. 
'J.Ot1I - 2008 

"""'"' llalıl•ltn 
1111.-........-

,, .... tr 

ad .. r " • "' 
bttıtrdtt 

faah7rtte•u 

At.iklMlarl~ 

' m ••u ı11a1Uoe 
ıu,ıı faahy•t 
tıualaı ı hakkında A•• ft 

muntazam sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 8 ki· 

nunuenelde beklenmekte olup 

ayni pııde Pire, Malta, Cezair 
v.-ya, M ...... Y4' Napo-

Jiy~t edecelltir. 
~ 2'1rlnunu 

en ~kl~kte ~ ayni ...... 

...................................................... 
}.,._. te l.J11 Det11,...11ıerı 

·~•n lnlnmnm •Ar ... ..,,,, ••• ıuı11ı ı 
................................................ 
~ 1111ıı .. ,,. lhııl• lf•rl 

ıı .. r bo7da Ye ber koYYet Darbanleıt. •nto•-.tar •• 
reaı•tt mıha11tkı7e ... R .. r •• 

.. her c ••• mabrakat tlaerrn• v:nçler •• ı•tr ıtlttr df!t'tlbtt 
""'' nfnnnr. ""' k•lıu• • ılıhr 

lzmir Emrazi Saıive Hastauıs· 
BaştababetiQdea: 

Hubhrnı,. 1730 &ra tamini ftath 15 kalem rlntgen Ye air 
bbbl malseme apk mhaka1a De aba •'-'caktır. lateldilerln 
praiti •nhmnk lzere t.t..w Ye lmllir ..wa merkelleriııae Ye 

o..ı. ,... o1en 10 /Biıılui:a ıc•..., "' ...-ı ,... aat 
15 te L.rinle ,. • .,.._ aüil ..W,e ..-k.We toplama ko-
sfrt ••• Aaaı'lm. 18 - 25 - 2 - 9 '875 ("9) 

Oliver Ve Şü. 
LIMlTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRiNCi 

KORDON 1RL 2445 
DHE EU.ERMAN UNES L TD. 
TAHLiYE iÇiN ~EN 

VAPtJal.AR 
IGYP.sIAN--~ oa bi· 

riaci "'-ada Litıeapool ye 
s ...... n 

TNUltSO _,.,. ~ l»irinci 
kl ncla Hal J.-an. 'fe An
venl• ıe&p tah~e. hahma
cak ve ajlai ~dra 

Ye ffull İClla Jik ·~-· DEUTCHE LEV~ LINIE 
TAHMiL iÇ N B!kLENILEN 

:V~PURLAR 
ARTA t!ftura I~ kl

mmda Hamtiarr, ....,_ ve 
Anventen ge&p tahliyede bu-
hmmaftur 

NOT: VGnıt tarihleri Ye 
vaparlann ilimleri berine -.•u 
liyet kabul edilalez. 

-~~ 

m~h:uı ( İhlamur 
ç~~geldL-~çe• ._._ $Ok 
raftief garmesinden Miri 
mevcudu kalmıyan :Jn(İüai pa-
ketlerimizin ibzarma &.tJ•n
mııbr. Dnkkinıncla atmak 
Uıere bizden paket alaii uaaf 
ihti,ıfçlannı temin e~6r. 

rekolto _.eçeıı ~e:re 
namımın azdır. P*ketler 5·10 

Karaddia .... 

Salep r:u;ıen:s'i: 
...... Toptan .ınr....t.kon• 
to yapılır. 
1..;.1.ı....L ....... ve cila 
apUall toh eıl•line 

J---
PLOYlllBA D. D. ...._ 
ıZllıR, PlRE TRIYEsTE VE 
SUSAK ıÇaN llUNT AZA11 

HAnALIK POSTASI 
Se,ahatm mlddeti ..-

Trite* 5,tfJ ....... 

Her Puart.ı - ---
lat ederek ÇarpmM ılaleri 
&;leyia hareket edecektir. 

dk mreketler: 
51121934 S.S BEOGRAD 
121121954 BLED 
19/12/934 SRBıN 
olK«AT: ...... lar Carlam-

ba jJ&DI abah ~ almıyacak
lardır. 

Pire :ıre Triyesb~ yolculan 
için fiyatlarda temillt yapd-
11114hr. 

Y nlcu ve naviun için üfıillt 
1. Pi TS~1~J.f acentesine mil· 
rar•ttt ,,;.ı:..,;.,. 

l(" ... -1.,,..1.. C~mal Cende& 
ha" Nn, 13-14. 

/1 Ol\\ .,. -' ... t .. .,. ')1\48 

faik Ya daha ucuz ohna,.na rapen iki tilrlil hizmet ifa eder. 
Asker markalı Mkip f&t, Faffa, Kilaekt, Atili, Blak Flar, 

Flayozen ainek ~ her 'boyda kapalı kutulan ~ardır. D6k
EJl l0J in a..i ~ k ..... tar. 

rrlf ~~·an tecrGl>aini uapmayan kal, 
. I .~ iDadi H lufttl818ap1 atmıt ipekli, pamuklu, ylbıltı ..... ~~~~..-~l~ ....... 

ft~~ 
latiyaa ...... ta~ 
clepomnclm. 

'r11r&11 tuftlet ~ECE Yim tom, Kaol Breuo, pire tosa, 
karpit, Ç&J, -lana, ~ dit macanlan, kakao, kolonya, kola, 
tutkal, demirhladi, limon tom, her nevi uit, lhtikten mupmma 
m.tanla, çiçek l»o~ u-'n arabi, çamapr iça. aocla, furça 
leke tom, aba toza. IJ\ka aban, fare zehiri v. ı. 

TELEFON: .... 
1 

KREW.: 
Balsam in 

Kanzuk 

YegAne ciddi 
:ıellik kremidir. 
Tenin· zin dai
mi tazeliğini 

yalnız KREM 
BALSAMlN 

Korursu· 

• 
lnı_iJiz Kanzuk Eczaneli Mamulibndan 

Oksürenlere Pelesenkli Katran Eksiri 
Her Eczanede Bulunur. Daima bunu kullaD1D1z. 

Yeni Manifatmaalar ÇU'flll saffet mbjı No. 3 
Telefon No. .... P. K. -No .... IZlllR 

.Lambalarını ter 
edenler hi9 bir 
man aldanmam 
Jard1r. 

Çünki: 
.Kmaalha• na 

Ferit Kuvvet $urubu 


