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~AYl'ADIB 

Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

Cımılwriyetiıı Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çtkar Siyasi Ga~etedir 

Gazi Hazretlerinin Soyadı: Atatürk 
Edirne 

"8rtuluf~·Madıu Olsun 
1'.~me, Bugün kurtulmuştu: 
~~çlerle dolu olan günle
~n yaban basılarına son 

ren kurtuluşunu bugün ku
~ış. erkinliğine bugün 
~uştu. Meriç kıyılanndan 
~k sımrlanna değin bütün 
~yurtta bu mutlu günün se
~ vardır. Bu yıl, Edimenin 

uı yıldönümü, diğer yıl
L"'::':an üstün bir coşkunlukla 
"tıulanıyorsa bunun yüzü 
' hr. Edime Balkan 
011ı1ulanmızla ilmek yeri-

• ·•· istediğimiz odur ki, 
~İme, Ankaranın acuna örnek 
AL. - banş siyasasının bir direği 
"llf.rak yakın komşulanmıza 

~•bğ ve bolluk yolunun öğür
~ uyuşmakta, barışta olduğu-

"- babrlatsın. Trakya sınırla
~da Elen komşularımızla 
~le vermiş bulunmaktayız. 
~adaki sınırlar, iki ulusun, 
~u ve bab uluslanna gerçek 
tlrliğin gereklikJerini öğreten 
te.giler, anlaşmalarla siyasal 
"1ıırlar olmaktan çıkmıştır. Dün 
~~gisiz önderler elinde boğaz
~n iki ulus bugün o kerte 
L·_ ~irine yaklaşmış, sevgi
"'l'lni yaratan kaynağa sarıl-

~ bulunuyor. Edirnenin biri
'bade Butgar komşulanmız 
~. Onlarla da yakınlığımı
~ gönülden, içten olmasım 

riz. Fakat bu duygu u&ua .. 
ı,,.11mızın sünesinde yerleşme

çe, hele Bulgar komşuJan-
llılaz siyasalarına içten gelen 
~ğı yaratacak havayı ver
~ikçe 6ğilr temelsiz kalır. 
utha yakın günlerde, Şıpkada 
-..:- uklan bir kurçak ucundan 
... lgar giindelilderi hınç, düş
~k C!uygulan aııbyan yazı
~. yazdılar. Gerçi türelik 
~ar ortalan öğUrden aynl
!'lk istemediklerini sık sık söy· 
' ekte iseler de, bize göre, 

sağlam garanti ulusların 
~ yönlerinde. yeni dirime 
!..""'tlllaJarnı sağlamhyan türeda 

lanır. BuJgarya Akdenize 
k ek için Trakyadan bir par
..:~ koparmak isteğini bırak
~~kça, kendi sınırları içinde 
~ğa ve kıvlığa ulaşmaktan 
~a vol olmadığını anlama· 

Ça, hınca değil sevgiye 
anan bir siyasal yöni yeni 
e aŞtlamadıkça Edime 
düşmanları için Türkün 
kalesi olmaktan çıkm1-

ktır, Bu güzel Türk ken· 
..,lığımızın, yenilmez gii

lizün kurçağı elacaktır. Bu 
Edirnenin knrtuluş şenliğini 
ımak için orada bulunan 
uyeler, Bakanlar üniversite 
• ği Türkibı yüreği Edirne 

!1Ud titrediğini gösterecek
• Trakyayı bayındırlamak, 

.-evimli yurt parçasında sa
arbrmak için törüce ah· 

çevişler yakın çağda bu-
11... ~ • nüfusumuzu iki üç ka
~ıkaracaktır. Böylece Trak
§ canevi olan Edimemiz 

tbettiği bolluğa, bayındır -
yeniden kavuşacakbr. 

k_-.. ek yıllarda Edirnenin kur-
~uııu kutlularken Trakya
cL~ daha şen, daha bayındır 
~ zengin oluiunu da kutlu
"8ğız. 
~ A1l Se-vke't 

~\ . Ôtkünç - Minkabelerle ), 
emeç - tarih), (Basu-is

~ (Erginlik-Hürriyet), (Kıv 
SJt~Bahtiyarlık), (Öğür-dost
~ ( Biri-Şimal), ( Süne -
~ ), (Kurçak-Abide - hey

ıt'' ( Türelik - Resmi), (Yön 
~rbiye), ( dirim - Hayat ), 

e-Nizan), (Kent-Şehir) 
Muhterem), (Uyeler

Vekilleri), (Törü-Hüku
CeNJer-letbmer). 

Moskovada 80 Azalı Ulusal Musikimiz için 
k Askeri ŞUra Kuruldu 

ca 
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Ankarada Bir Kongre Topla 
Sovyet Rusya ile Fransa Arasında\ ____________________________ .;;;;:;. ____ ~------------

Kongre~.e Türk Musi~i Tetkik Cemiyeti Kurlalacaktır Askeri ittifak Haberleri 
Uç Beyazlar istiklali Temin Ediliy 

Gazi H:. 

Paris, 24 (A.A)- Meb'usan 
meclisi harbiye bütçesini kabul 
etmiştir. Radikal sosyalist fır
kasını ıözü geçen adamlanndan 
olan raportör M. Arsimbo 
demiştir ki: 

Alman başvekili M. Hit
lerin Versay muahedesini 
tatbik ettiğine inanmak su!
ha fena hizmette bulunmak 
olur. Üçüncü Rayh Sovyet 
Reayaya karşı tabii düş
manlarını evveli Lehistanı 
sonra da Japonyayı ayak
landırmak istemift;ir. Fakat 
ancak Fransa ile Sovyet 
Rusyanın birleşmesinitemin 
edebilmiştir ki sulhu de bu 
müstakar bir hale getire
bilir. Bu uaziyetin Avrupa 
sulhuau tehlikeye diişürdü
ğUnü g6ren Sovyet Ruaya 
ile Fransa hürriyetlerini 
korumak istediler ve bu 
iki memleket arasında bir 
anlaşma yapıldığı da inklr 
edilemez. Ne ittifak ne de 
askeri anlaşma kelimesini 
kullanmıyorum. Fakat di
yebilirim ki Almanya ile 
herhangi bir muhasaına ha .. 
linde çok kuvvetli ve mü
kemmel techiz edilmiş olan 
Rus ordusunun yardımı bize 
temin edilmiştir. Hiç şüphesiz 
ki bir çok Fransızlar böyle bir 
anlaşmadan müteessir olmuş
lardır. Çünkü Sovyet hükôme
tinin şekli onlaon emellerine 
tevafuk etmiyor. Fakat şunu 
hatırlamanız lazımdır ki Kardi
nal Dö Rişliyo Avusturyalılara 
karşı, Alınan protestanlarıyle 
ittifak etmiştir. Burjuva Fran-
sada bugünkü şartlar içinde 
Sovyet cumhuriyetleriyle peki· 
li birlqebilir. 

Ankara, 24 ( Huıusi ) - Ulwi.J · muiki ipa 
Ankarada Gazi hazretlerinin '~e büyük 
bir kongre toplanackbr. Musiki e uğrapnla.nn 
hepsi bu kongreye iştirake davd olunacaklar
dır. Dil inkılibında olduğu gibi.;..lusal muıiki

. mizin nasıl yarablacağı hakkıncla salihiyettar
lann tezleri dinlenecek, esash ~ alına-
caktır. Bu kondrede musiki ttlldk cemiyeti 
kurulacaktır. Böylece tarih ve dil tetkik cemi
yetlerinden sonra Türk kültiirüailn kaynakla
nndan biri olan musiki tetkik cemiyeti de 
ulusal musikimizin evrensel kurullar tızerinde 
inkişaf etmesine çalışılacaktır. 

Pamuklu ihtiyacımız 
İstanbul, 24 (Hususi) - İktisat Vekaleti seli

hiyettarlannın ifadesine göre Ereğli fabrikası· 
nın inşası bittikten sonra pamuklu ihti
yacımızın yüzde yetmişi temin olunacaktır. 
Un gibi, şekar gibi pamuklanmız da yüzde yüz 
Türkleşecektir. Üç beyazlar istiklali tam ola
cakbr. 

Millet Mecllslnln Daiılma Kararı 
Ankara, 24 (Hususi) - Büy&k Millet Meclisi

nin Kinunuevvelin on benşlnde dağılma karan 
vermesi muhtemeldir. 

Avrupayı kararsızhktan kur
taran bu anlaşmadan dolayı 
memnun olabilirsiniz. Hükümet 
dtş vaziyeti v~ sHahs•?1anma 

~rmısıs Bal}vekili M.Flatıden 
. konferansının boşa çıkması 'ih
timalini gözönünde tutarak or-
du mevcudwıa itina gösferme
ğe karar vermiştir. Bir senelik 

askerlik yetişir, fakat çok kuv· 
vetli levazımı harbiye bunun 
için şarthr. 

Raporumdaki müspet malü
mat ile Fransaya ve sulha 
iyi hizmet ettiğime kaDİİID. 

Ordu encümeeni reisi 
miralay Fabi, soğuk kanlılı
ğı eld,n bırakmamak lizım· 
geldiğini söylemiş ve demiş
tir ki: 

Fakat harp levazımı ima
linde Almanyamn sarfettiği 
devce gayret karşısmda le
vazım yapmak ve tahkimat 
vücuda getirmek için icap 
eden kadroyu ve mitehas
sıslan toplamak lizundır. 
Fransa sulh istiyor. Fakat 
Fransanın zayif olması har
bı bir nevi davet olur. 

Harbiye nazın ceneral 
Moren demiştir ki: 
Sulhu iatersen harbi hazırla 
dimeyeceğim. Fakat sulhu 
istersen harba hazırlan di
yeceğim, Sekiz y6z milyon 
frank olarak tesbit edilet 
harbiye bütçesi ulu or

ta kararlqbnlmış değil-dir. 
Ve 1935 yılı içinde bu 
para. tükenecektir. Ancak fev-

- Sonu Di>ıdüncü Say/aaa -

Öz Türkçe Karşılıklar 
Cuma günkü nüshamızdan itibaren neşrine başladığımız 

Osmanlice kelimelerin Öz Türkçe karşılıklan okurlarımız 
tarafından alaka ile karşılanmıştır. Ancak bu sözlerin kü
tüphanede daimi saklanabilmesi için kitap haline konacak 
şekilde neşri istenilmiştir. Gazetemiz okurlanmızın bu dile-
ğini yerine getirmek için Osmanlıcanın Ôz Türkçe karşıhk
lannı her gün yedinci ve sekizinci sahifelerimizde neşrede
ceğiz. Bunlan oradan kesip saklayınız sonunda ıtızel bir 
kap ta hediye edeceğiz. Bu suretle karplıldan kitap haline 
koYIDak fınab elde edilecektir. 

Moskova 24 ( A.A ) - Mii
dafaa komiserliğinde 80 izah 
askeri bir pa kurulmuştur. 
Şuraya müdafaa komiseri M. 
Voroşilof riyaset etmektedir. 

ittifak aktedildiği haberi tek
Eİp edilmittir. Bu haberlel' 
şark misakını suya di!şürmek 
için ortaya atılan bir ..;._nevra 
addediliyor. 

Kızıtordu topçula H 

IHtannhuJ, 24 (Huauai)-Fran- ( Perls GörUtmelerl 
sa ile Sovyet Rusya arasında Paris, 24 (H.R.) - Hariciye 
siyasi anlqmalan genişleten nazın M. Laval Polonyanın Pa· 
askeri bir misak aktedildiği ris sefiri ile Sovye~ ~aslahat-
ıayWan tekrar ediliyor Bu şa- giizarım kabul etin~ştir. Bu h~-
yialara inanmak lizımgelirse suata ~uliafaza edilen ~etumi-
F ransız Ha. nazın M. La valin y~te ar~en Şark mısalunuı 
M.L. . • fi el . d b gorüşüldüğii muhakkakbr. . 

ıtvino a g6riifm enn e u p · · 24 ( A. A ) H · · · 
misaka sah çekilmit-. Anlaşma arıs . ~ - . ancı-
h b . . _ L dr d il h il ye Nezaretınde rransa ile Sov-

a ennın on aaşpe e - k .. · .. . . yet Rusya arasında as erı bır 
~arşıl~ndıgı ilive .. oJunuY.or. itilif mevcut olduğuna dair~~ 

Pans, 24 (Hususı) - Fransa olan ıayialann asıl ve esası ol-
Sovyet Rusya araamda askeri maclığı beyan edilmektedir. - -
Milletler Cemiyetinde 
Konsey Salı Günü Toplanbsında 

Sar Meselesini Konuşacak 
Cenevre 24 ( H. R ) - Milletler cemiyeti konseyi Salı güntl 

fevkallde celsesini aktederek Sar meaeleaibi tetkik edecektir. 
Romadan Fransız - Alman miizakerab hakkında alınan haberler 
bu görüşmelerin eyi bir yolda oldµğunu bildirmektedir. -

- Bu insanlar ne kadar hot
binclirler •• Kendilerinden başka 
kimseyi dÜflhUDezler.. Zavallı 
ben, kendimi dtişibmıekte yal-
mz kaldua... · 

- Çocuğunuz cidden bilgiye 
susamışhr hanımefendi.. 

- Biliyorum susamışlığı ba
basmdan, bilgiyi de benden 
almıftır •.• 
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Sahffe 2 

Ökonoml 

Buhran Sebeplerinden -·-· ... ·-
Amerika Gümrük Tarifesi 

Y"a.:z:axı.; 'I\IIu.:nü.r N'":l.yaz:I. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Umumi harpten mes'ul dev- yolunda gidiyordu. Fakat 1930-
letler olduğu gibi büyük dün- 1931 senesinde bu kağıtlar o 
ya buhranından da mes'ul mil- kadar çoğaldı ki en nihayet 
Jetler vardır. İktisatçılar dün- ödenmek kabiliyetini kaybetti. 
ya buhranında, birinci derece- Bu kağıtlara güven kalmadı. 
de, Amerika müttehit bükü- Yeniden ihraç edilecek ecnebi 
metlerini mes'ul buluyorlar. Za- istikrazları talip bulamadığm-

ten bu ittihamı yapan da, l:abul dan mutat merasim yani fazla 
eden de Amerikalılardır. ihraç edilen emtia bedelile 

Dünya buhranını tevlit eden vadesi gelen borçların yenı 
en büyük sebep Amerika ban- istikrazlarla ödenmesi şekli 
ka sistemi, bu sistemin doğur- tekerrür etmedi. Ecnebi istik-
duğu Amerikan spekülasyonu razlan birdenbire düştü. Kasa-
ve Amerikan gümrük tarifesi- larını yüksek faizli ecnebi tah-
dir. villerile dolduran bankalar oyun 

Diğer sebepleri başka bir kiğıtlan gibi yıkılmağa ve 
· yazıya bırakarak en az teknik birbiri arkasına iflas etmeğe 
olan gümrük meselesini tahlil başladılar. Artık buhran başla-
edelim. mıştı. 

Umumi harpten ıonra dünya Halbuki Amerika gümrük ta-
albn stokunun msfından fazla- rifesini mutedil bir hatta tutsa 
ıı Amerikada toplanmıştı. Ame- idi ve sattığı kadar ve yahut 
rika b;nkalan ziraat, ticaret ve satbğına yakın bir mal alsaydı 
sanayi ihtiyacına bol bol teka- vaziyet bu kadar kötüleşmiye-
bül edecek kredi açbğı halde cekti. Haricı ticaret makul bir 
ellerinde lüzumundan çok faz- tevazün ve binnetice müstekar 
la albn sezervi kalıyordu. Bu bir temadi gösterecekti. 
albn bolluğu bankalan en ni- Amerika ikbsatçılarımn hırsı 
bayet itidal ve dürü.stliikten mallarına mukabil mal almağa 
kaçırdı ve kredi infilasyonu mani oluyor ve dünyanın ala-
başladı. Faiz fiyab gittikçe cakJısı olarak büyük bir kapi-
durmuştu. Bol para bulan talist imparatorluk kurmak is-
sınai müesseseler ürümlerini tiyorlardı. Halbuki sattığı em-
kolay ve uzun kredi ile sat- tiaya mukabil Avrupanın zadei 
mağa başladılar. Taksitle aabı meharet ve sanabnı almak is-
en yüksek rekoruna vasıl ol- temiyen Amerika bugün "açık 
du. Yeni bir sabı usulü keş- bir tabırle" bava almaktadır. 
fettiklerini zanneden Amenka- , Bu tecrübe bazı mali haki-
blar dünyanın her tarafına kre- katleri meydana koymuştur ki 
di ile mal dağıbyorlardı. Bili- bu teknik noktalan da ilave 
hare tediyah teshil etmek ve etmek isterim. 
bu kredi satışlarını vadelerinde Sermaye mübadelesi emtea 
kar<ıtılaşbrmak iizere dünyanın mübadelesini takip ederek bey-

Y nelmilel emtea mübadelesi teza-her tarafına borç para verme• 
yüt ederken beynenmilel 

ğe başladılar. Ecnebi istikraz- mübadelesinin de 
lan Nevyork borsasını iıgal sermaye 

ayni nisbette tezayüt et-
etti. Amerikahlar ucuz parala- me•İ Jhımdır. Bu iki müba-
rana kirlı bir mevzu bulmuş-
lardı. Yüksek faWi ecnebi is
tikrazları her tarafta kapııı

byordu. 
1919 da bathyan bu vaziyet 

1920-1921 de kısa bir buhran 
geçirdikten sonra 1922-1929 
za kadar bütün bı:ııle devam 
etti. 

Amerika aldığından fada 
aabyor ve bu sahı fazluile 
diğer borç faizlerinden miU
tabsil alacağını her sene tek
rar harice ikraz ediyordu. 

Bu, filhakika ilk nazarda 
çok beş ve çok şayani 
gıpta bir şeydir. Bütün dün· 
yada alacaklı olmak, hersene 
ınilyonlarca faiz tahsil etmek, 
dünyayı bir sermaye müstem
lekesi haline getirmek çok ca

ziptir. Yalnız dürbinane düıü

nülmiyen bir nokta borçluların 

gerek ana parayı ve gerek 
faizleri nasıl ödeyeceji mese
lesi idi. 

Amerika harpten sonra he
men hemen her iki üç sene de 
bir gümrüklerini yükseltiyor, 
borçlu milletlerin ma lannı al
mak istemiyordu. 

Aşağıdaki tablo Amerika it
balit ve ihracat f arklarile bu 
farkJarın nasıl regulariser edil
diğini pek açık gösterir. 
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Bu tablonun mutaleasından 

anlaşılıyor ki Amerika mal sa
byor veyerine 1~hviJ, esham ve 
ticari senet gibi kiğıt alıyordu. 
Bu kağıtJar para ederken işler 

delenin aynı nisbet ve aynı 
yolu takip etmemesi vaziyetin 
anormal olduğunu gösterir. 

Harptan sonra her memleket 
yüksek gümrük tarif el erile em
tea mübadelesini tahdit ederken 
sermaye mücadelesi ecnebi is
tikrazlan alabildiğine hızlaşı
yordu. Bu iki zıt cereyan el· 
bette bir gün tesadüm edecek 
ve iktisadi makanimıayı hur
duhaı edecekti. 

ikinci derecede. istil\sal faz
lası denilen nazariyenin bir 
hayal olduğu meydana çıkmış
tır. insanların ihtiyacı nihayet
sizdir. Gayri kabili tatmindir. 
Bugünkü fazla ürümler istoku
nu yapan fiyatlardaki nisbet
sizliktir. Çünki fiyabnı yük
selterek ithalat emteasının is
tihlakini tahdit etmek bir mem
leketin elinde ise mukabelei 
bilmisil ile o memleket ihraca
bm azaltmak diğer memleket
lerin elindedir. Bugünkü istihsal 
fazlalığını ihdas eden insanların 
ihtiyaçlarının tatmin edilmesi 
bu gümrüklerdeki mukabele 
hareketleridir. Tue Economist 
gazetesi naşiri P. T. Layton 
bugünkü vaziyoti aşağıdaki 
satırlarda pek güzel tebaruz 
ettirmiştir. 

,, Amerika Avruparun fazla 
el işi fa at büyük bir maha· 

ret ve sanatle imal ettiği ürüm
leri almazsa Avrupa Amerika-

nin otomobil, petrol ve zirai 
emtea bedelini tediye için 
lazımgelen dolarları nasıl bu
labilir? 

Bugün Avrupada siyah ek
mek ve haftada ancak bir de
fa et yiyebilen ehali heyeti 
umumiyenin nısfından fazladır. 
Halbuki Amerikada et ve buğ
day bolluğu vardır. Stoklar yı
ğılmıştır. Buğday fiyatı düşmüş· 
tür. Sun'i vasıtalarla bu fiyat
ları vükseltmekten ve sonra 
iktisadın tabii kanunları karşı-

Yeni Asır 

Meclis 
/ -·--

Fevkalade Top
lantıya Çağırıldı 
Şehir meclisi Çarşamba gü· 

nü fevkalade olarak toplantıya 
davet edilmiştir. Bu toplatıda 
Behcet Salih beyin Ankara 
seyahatı neticeleri hakkında 
meclise izahat vereceği zan
nedilmektedir. 

Mutal1assısjar 
.. Aydına Gittiler 
Şehrimizde bulunan Sovyet 

Ziraat mutahassıslan Cancigava 
ve arkadaşı Zarefoki Aydına 
gitmişlerdir.Mumaileyhim orada 
ve Denizlıde zirai bazı tetkikat 
yaptıktan sodr İzmire dönecek
ler ve buradan Manisaya geçe
ceklerdir. 

.... u -· 
Belediye Encümeni 

Belediye daimi encümeni dün 
öğleden sonra Dr. Behcet Salih 
beyin riyaseti altında toplanmış 
ve bazı tamirat işlerinin ihale
lerini yapmışbr. 

9 Eylül 
Uluslar Arası Pa
nayırı Hazırlıkları 

Doktor Behcet Salih beyin 
riyasetinde yapılan bir toplan
bda 9 Eylıil uluslar arası pa· 
nayın komitesinin haftada iki 
defa toplanılmak üzere doktor) 
Bebcet Salih ve ofis müdürü 
Akıl Emrullah, şehir meclisi 
azasından leblebici zade Reşat 
ve belediye başmühendisi Ca
hit beylerden mürekkep olması 
tekarrür etmiştir. Busene ko
miteye bu dört kişiden başka 
hariçten hiçbir kimse dahil 
olmıyacakbr. Komitenin ilk 
olarak yapmıya karar verdiği 
iş ecnebi memleketlerdeki se
firliklere, Türkofis şubelerine, 
konsolosluklara, ecnebi panayır 
komitelerine ve dahilde ticaret 
odalarına, borsalara vapur 
acentelerine gönderilmek ve 
umumi yerlere talik edilmek 
üzere muhtelif lisanlarla afiş
ler basbrılmasıdır. 

Buseneki panayır 
da (125) bin metre 
daha genişletilmesi 
görülmüştür. 
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sahasının 
murabbaı 

muvafık 

Üç Kişi 
Maııtar Yeıneğinden 

Zehirlendiler 
Mersinlide Kırşehirli Cemal 

karısı Emişe hanımın kırdan 
topladığı mantarla yapbğı ye
megı yiyen komşusu Talip, 
Yusuf Kenan ve Gülter zehir-

lenmişlerdir. Yapılan muayene 

neticesinde yedikleri mantarın 
zehirli olduğu anlaşılmıştır. Ze
hirlenenler hastaneye kaldırıl
mışlar ve tedavi altına alın
mışlardır. 
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sında mağlup olmaktan ne çı-

kar! 
Makul ve manbki hareket, 

birbirlerinin istihsal fazlalarını 
istihlak ederek maddi refahı 
yükseltmektir. ,. 

Bizim vaziyetimiz Amerika
nın vaziyetile alakadar değil
dir. Biz yeni bir sanat yaratı
yoruz. Bu nevzadı yaşatmak 
için ona her türlü himayeyi 
göstermeğe mecburuz. Bunun 
için gümrük siyasetimiz bizim 
için mantıki ve elzem bir zaru
rettir. 

lMCiiniir N :lyazl 
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Küçük Sanatlar işi 

Tetkik Ediliyor 
Saffet Ve Etem Beyler Şehrimize 

Gelerek Çalışmağa 
İkbsat Vekaleti Küçük san'

atlar müdürü Saffet bey refa
katinde sanayi müfettişlerinden 
Ethem bey bulunduğu halde 
şehrimize gelmişler veEgepalas 

Başladılar 

oteline inmişlerdir. 
Saffet ve Ethem beyler Ege 

iktisadi mıntakasında küçük 
san' atlar etrafında tetkikat yap
maktadırlar. Tükiyede şimdiye 
kadar küçük san'at meselesi 
düşüuülmüş bir mesele değildi. 
İktisat Vektileti yeni teşkilatın
da buna da ehmmiyetli bir yer 

ayırmış bu işin başına İzmir 
muhitinin çok iyi tamdığı ve sev
diği eski ticaret müdürü saffet 
beyi getirmiştir. 

Saffet ve Ethem beyler, Eğir-

dir, Denizli, İsparta, Burdur, 
Sarayköy, Buldan civarındaki 

dokuma ve el tezgahlarım tet
kik eylemişler, küçük sanat 
erbabile görüşmuşler ve ehem
miyetli notlar alarak İmıire gel
mişlerdir.Burada da tetkiklerine 
devam edecekler müteakıben 
lstanbula gideceklerdir. 

Tetkiklerden alınan netice
lere göre küçük san'atlara ait 

Bazı Ahırlar 

caktır. 

Çok değerli arkadaşımız Saf
fet beyin memlekette şimdiye 
kadar hiç bir himaye görme-

Snf{et Boy 
bir kanun layihası hazırlana

miş küçük sanat erbabını se
vindirecek bir teşkilatın kurul
masında değerli hizmetleri seb
kat edeceğinde şüphemiz yok
tur. 

işkence Davası 

zs Te,rınısanı t934 

Fırtına 
Turanda Bir 
Yelkenli Battı 
Perşembe günü akşamı gece 

yansına doğru şehrimizde ., .. 
ğanak halinde yağan yağmurla 
karışık müthiş bir fırhna ol" 
muştur. . 
Düşen yağmurlardan Babtl 

baba ve gümrük civan yiJıe 
göl halini almış, yukardan ine' 
taş ve kumlar tramvay mü11•" 
kalatını durdurmuştur. YalDJS 
gece yansı olduğu için sababl 
kadar çalışmak suretile yolla' 
temizlenmiş, bu tevekkufu halk 
hissetmemiştir. Bir çok evlerİO 
kiremitleri uçmuştur. 

Fırtınanın Yunanistanda bil" 
yük tahribat yaptığını Atinadl 
boğulanlar bulunduğu bir çok klf 
ve kasabalarla münakalabn kt" 
sildiğini radyolar bildirmekte" 
dir. Şehrimizdeki fırtına da bO" 
nun bir serpintisidir. Fırtı8"' 
nm şiddetinden denizde de b•" 
zı kazalar vukubulmuştur. Es" 
cümle Turan yağ fa brik ... 
önünde iskeleye bağlı bir yel
kenlı batmıştır. Çeşme limaJll" 
na kayıtlı bulunan yelkenlioİIJ 
sahibi Giritli Hasan Tahir kal"' 
tandı. Geminin tayf alannda' 
Ahmet oğlu İbrahim, Abdu~ 
oğlu İbrahim ve lbrahim ~ 
Mustafa çok müşkülatla caO" 
larını kurtarabilmişlerdir. 

Gemi ile birlikte içindeki 40 
çuval çivi, l çuval pirinç, bit 
çüval kahve ve bir çuval ft" 
ker de bahmıttır. 
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Su Şirketi 
Kapatllmaga Başlandı Şahltlerln ifadesi Gelmedi Dün İtiraz . Hak

kını Kullandı 
Ruam mücadelesine şehrimiz

de devam edilmektedir. $imdi
ye kadar yapılan mücadelede 
Mallein tatbiki neticesinde yir
mi beş bargirin ruamlı o!duğu 
anlaşılmış ve bu hayvanlar itlaf 
ettirilmiştir. 

Baytan bulunan kazalarda 
ruam mücadelesi netilenmiştir. 

Yapılan mücadele hakkında 
hazırlanan istatistikler baytar 
müdürlüğüne gelmektedir. 

Şehrimizde bulunan ahırlar 
teftiş edilmektedir. Baytar 
müdürlüğünce yapılan teftişte 
bunlardan fenne uygun olma
yanları tespit edilmiş ve ka
patbnlmalarına başlanmışbr. 

lbrahlm Etem Bey 
Bir müddettenberi Anadoluda 

tetkik seyahatına çıkmış olan 
Avukat lbrahim Etem Bey ev
velki gün gelmiş ve işlerine 
başlamıştır. 

Zekat Va Fitreler 
Dahiliye bakanlığından dün 

vilayete gelen bir tahriratta 
fitre ve zekatin her sene oldu
ğu gibi bu sene de Himayriet-
fal, Hililiahmer ve Tayyare 
cemiyetlerinln müşterek menfa
atlerine olmak üzere tayyare 
cemiyetine verilmesi bildiril
miştir. 

Torballnın Kızılcadağ nahi
yesinde Mehmet oğlu Ahmede 
işkence yapmak ve bir gözü
nün körulmasına sebebiyet ver
mekle meznun nahiye müdürü 
Tevfik ve zandarma karakol 
kumandani Veysel efendllarin 
muhakemelerine dün Ağ•rcza-
da devam edilecekti. ' 

Amasya ve Sivasta bulunan 
iki şahidin ifadelerinin alınma
sı hakkında yazılaa talimata 
cevap gelmemiş olduğu ıçın 

talimatın tegidine ve muhake
menin başka bir güne bırakıl
masına karar verilmiştir. -SU§Ut Sazları 

Amerikaya gönderilecek fi
dan!ann bağlanmasında kulla-
nılan süğüt sazlarının Amerika 
fidanlıklarına hastalık bulaş-
tırmasına mani olmak

1
için 1-10-

934 tarihinden itibaren Ame-
rikaya sokulmasının yasak edil
diği ziraat bakanlığından ala
kadarlara bildirilmiştir. 

isim Koyanlar 
Haber aldığımıza göre Ticaret 

odası umumi katibi Mehmet 
Ali bey Erum, ve muamelat 
müdürü Hayri bey de Puyan 
ismini almışlardır. 

Hususi komisyon tarafındı• 
yapılan tetkikat neticesinde ~o 
şirketinin tarife farkı dolayııi11 
halktan aldığı 150 bin lira ile 
hükumet hissesi olarak veJ'lllC"' 
diği tespit edilen 86 bin IiraJllll 
sahiplerine iadesi için Nafii 
Vekaletinden şirkete tebligat 
yapıldığını yazmıştık. 

Şirkete bu hususta verile' 
itiraz hakkı müddeti dün bit" 
miş ve şirket nafia vekileti01 

gönderilmek üzere itirazna~ 
sini dün nafia müesseseleı' 
komiserliğine tevdi eylem~· 
Komiserlik itiraznameyi derb,ı 
vekalete göndermiştir. 

Haber aldığımıza göre ~ 
ket bu paralan vermemek içi' 
bazı kanuni sebepler ileri siit' 
mektedir. _...,. -

Taatlk Edlldl 
izmir Esnaf ve Ahali Sa'' 

kası Türk Anonim Şırketi.,;
esas mukavelenamesının 17;:.. 
18 inci maddeleri tadil e 
miştir. Bu tadilat tasdik edile
rek iktısat bakanlığından ~
yete gelmiştir. 

rfARİHİN ŞUH FAKAT VAKUR HÜKÜMDARI 

KRALİÇE KRİSTİN 
BEYAZ PERDENİN SEViMLİ ÇiFTİ : 

VE 
JOHN 

GILBERf 
Tarafından büyük bit 

kudretle temsil edilmek• 
tedir. 

ELHAMRA I. 
Milli Kütüphane Sineması 

Bu eşsiz filmi muhterem müdavimlerine t~" 
dim etmekle bahtiyardır. 

ilaveten: PATHE JURNAL No. "7 ~ 

15 - 17 - 19 - 21,15 de, Perşembe günü 13 ve 15 te talebe 
ve 13 tc ilave seanslar vardır. 
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Casusluk Hayab.m 
.,..., 

Dağlardan Fransaya Issız 
Doğru Yol Alıyorduk .. 

- 48 -
Von Krohn'a karı:;ı içimde 

beslediğim kin rüzgar'a şişen 
bir yelkeni andırıyordu. Öy.e 
Iİşmiş, öyle coşmuştu. Von 
Krohndan intikam alacağım 
diyordum. Hedilla, elbette bir 
gün benim Alman casusu olma
dığımı, memleketime hizmet et
bğimi öğrenecekti. 

Heyhat... 'Ben intikamımı 
alamadım. Bunn düşündükçe 
bugün bile göz yaşlarımı tuta
llııyorum. Hedilla, lspanyol tay
Jarecilerinin ası olan bu genç 
•dam, mülikatımızdan sonra 
Barıelon üzerinde vukubulan 
bir tayyare kazasında öldü. O 
da hakikatı görmedi, 

Baron o akşam pek geç ola
rak beni bulmağa gelişti . 
Çehresinde hila iç sıkıntı
llnı, üzüntüsünü. korkusunu 
izhar eden işmizazlar var
dı . Tarafımdan yapılacak 
herhangi bir taarruzdan kor
kuyordu. Kahvede Hedilla ile 
olan muhavcremizi, bu gencin 
kalbime işliyen sözlerini an
lattım. 

- Gizli geçitten Fransaya 
geçmeyi kabul ediyorum, de
dim. Hedilla tarafından tahrik 
edilen skandal kafi bir ihtar
dır! Buradan gitmem lazımdır. 
Hele sizden bir çocuğum oldu
~unu öğrendikleri zaman kim 
bilir ne diyecekler ? 

Baronun çehresi sevinçle dol
du. Bu dakikada yeis içinde 
ona verdiğim sevince kıskan
dım. Yazık ki bundan başka 
takip edilecek yol yoktu. Ba
ronun sevinci gittikçe iltifatlara 
ınünkalip oldu. Hüsnü niyetim
den asla şüphe etmediğini söy
ledi. Müstesna ve zeki bir ka
dın olduğuma yemin etti. 

- Yarın akşam saat onda 
herşey hazır olacaktır dedi. 

O kadar mesut görünüyordu 
ki ertesi günü Barselon elmas
çılarından aldığı tek taşlı bir 
tlması bana hediye etti. 

* • • 
2 Şubat 1917 senesi akşamı-

nın saat onunda idi. Baron Fi
guerra'ya kadar bana refakat 
etti. Tenha bir yerde durduk. 
Girişeceğim sefer tehlikeden 
llzade değildi. Kaçakçıların 
iittikleri yollardan geçmek, 
harp zamanında hiç eksik ol
l!ııyan tehlikelere bile bile ahl-

ltıaktı. Von Krohn, bu en feci 
Ve en nazik zamanlarda mem
leketine hizmet etmek fırsatım 
kaçırmıyordu. Nasıl ki ben de 
ltıemleketime hizmet ediyor:ın. 

TAYYARE 

Beni kt.nara çekti. Çok heye
canda idi. Hatta titriyordu. 
Şefkatlı görünmeğe çalışarak: 

- Marthe dedi. Bugüne ka
dar Almanyaya hizmet ettiniz, 
Almanya bu hizmetlerinizi unut
mıyacaktır. Harp bitince Berlin 
size tapınacaktır. 

Gecenin sessizliği içinde bir 
kaç saniye sustu. Bana yeni
den vahim bir ,·azife tahmil 
etmek istediğini hissediyordum. 

-Dostunuz Zozo bütün iste
diklerinizi yapmağa amadedir. 
Diyordınız. 

Biraz düşündü. Cebinden iki 
stilo çıkararak bana uzattı: 

- Size ehemmivetsiz görü
nen bu küçük cihazları dik
katle muhafaza ederek Fran
saya geçirmenizi isterim. Bun
ları Zozoya veriniz. Kullanıl

ması pek kolaydır. Kalemin 
ucunu bir benzinli çakmağa 

gösteriniz hemen alev alır. 
Bunu hava gatı veya elektrik 
tenviratı olan herhangi bir bi
naya atmak, o binayı uçurB1a
ya yeter. 

Boron Krohn içinden gurur 
duyarak bu tafsilatı veriyordu 

- Almanlar cidden zekidir
ler, dedim. 

Tenha ve çıplak yolda biraz 
yürüdük. Hava oldukça souktu. 

- Dostunuz Zozodan bu sti
loları Paris civarında>ti büyük 
esliha fabrikalarından birine 
atmasını istiyeceksiniz. mamafi 
Havrdaki Şinayder fabrikala
rına atmasına tercih ederim. 

Biraz daha ilerleyince kaçak;
çılann ve katırların siluhetleri 
göründü. . 

- Tekrar gizli geçitten is
panyaya dönmek isterseniz 
Perthus gümrük ajanı Laport 

vasıtası ile bana yazınız. 
Bu sözler Baron Von Krohn' -

un son tavsiyeJeri idi. Burada 
vedalaştık. 

Baronun verdiği stiloları el 
çantama koydum. İlk fırsatta 
onları başımdan atmak niyetinde 
idim. Kaç.akçı valizlerimi kendi 
katırına yükledi. Ben de 
katırıma bindim. Mina bizi 
takip ediyordu. Böylece adım 
adım · Fransaya doğru yol al
dık. Yolu gösteren adam 40 
yaşında idi. Fransız toprağına 
ayak basıncaya kadar konuşa
mıyacaktık. Zira ne İspanyolca 
ne d"' Fransızca bilmiyordu Bu 
bir Katalonyalı idi. Yol bitince 
etrafı uçurumlarla dolu bir 
katır yoluna girdik. K.atırlar 

- Sorıu Vaı -

Telefon 3151 BugUn ___ Telefon 3151_ 

Çin - J pon harbinin en feci safahatı ve bir aşk ihtirası 
birleştirilerek meydana getirilen bir şaheser 

Ceneral YEN'İN Zehirli Çayı 
FOKS DUnya havadisleri (En Son) 

D• kk t Bu hafta çarşambadan 'itibaren geceleri 
1 a : saat 8 :o da RAŞiT RiZA tiyatrosu tem-

silleı:i olduğundan seansl~r şu suretle tanzim edilmiştir: 
Hergün : 14 - 16 - 18 
Perşembe, cuma : 12 de ilave seansı 

Bu Akfam 

Raş · t Riza Tiyatrosu 

Habibe Teyze 
Vodvil 3 perde. Nakleden : Yusuf Sururi bey 

FİYATLAR 
Hususi mevki 150, Birinci mevki 125, İkinci mevki 100, 

Birinci balkon 75, ikinci balkon 50 
Mevkiler numaralıdır. Biletler sabahhm itibaren kişede 

Sablmaktndır. 

Sanne a 

HABERLERi 
• ' . ... .__ :t)t u.,Jıj# ... ..... • - .... .,... . . .... ..... ... • • • ı •. 1?6•.... ~ " • ""!r" . ·... .:.'" .• ; ~ . •. ' : .. l-.:... <(· • ~ ""' ...... : • , • , •· _...,,,,._ • • ... • . ... . ~ - . ... 

Fırtına Devam Ediyor 
Çanakkalede Bir Vapur Karaya 

Oturdu Kuı·tarılmasına Çalışılıyor 

Amerikaya arşi Bı · 
Tehdit Mi Hazırlanıyor? 
Deniz Kon'0ransı Neticesiz Kalırsa 

İstanbul 24 ( Husu&i ) - Fırtına devam e<\iyor, Çanakkale 
Boğazında Oleos vapuru karaya dü~tü. Vapuru kurtarmak için 
tahlisiyeler gönderildi. 

Mesul ·· merika Sayılıyor 

Yüksek iktisat Meclisi 
Londra, 23 ( A.A ) - Bugün 

lngilizlerle Amerikalılar ara
sında yapılacak görüşmelerin 
arifesinde olan dünkü Perşem
be günü Amerika mahafili de
niz müzakerelerinin muhtemel 
akametinin mesuliyetinin ken
dilerine yükletilmesinden endişe 
eder gibi görünmekte idi. 

İstanbul, 24 (Hususi) - Yüksek iktisat meclisi yakında toplan
mağa hazırlanıyor. Bu toplantıdan evvel yeni azalar seçilecektir. 

F enerbahçeliler 
Ankara Şampiyonunu 5-0 Yendiler 

Ankrra, 24 (Hususi) - Ankara şampiyonu Çankaya takımı 
ile bir maç yapmak için buraya geleu F encrbahçe takımı Cuma 
günü büyük bir kalabalık önünde Ankara şampinonunu 5-0 
yenmiştir. 

Amerika esaslı prensiplerin
den vazgeçmeye her zamandan 
ziyade mütemayil görünmekte
dir. Ve Vaşingtondan alınan 
son haberlere göre Amerika 
reisicumhuru mevcut ve mcri 
itilafların tekrar gözden geçi
rilmesine muhalefette israr ey
lemektedir. Dün akşam çıkan 
bir şayiaya göre Amerikanın 

Cumhuriyet Halk Fırkası Kongreleri 
Isparta, 23 (A.A) - Vilayet C. H. F. ocak ve nahiye kon

greleri bitmişti. Kaza kongreleri de ay sonunda bitecek bunun 
ardından vilayet kongresi gelecektir. 

Bolu da Gençler . bu itilafgirizliğine bir nihayet 
vermek için Londra ile Tokyo 

Bir Balo verildi Ege Gecesi Hazırlı yor arasındaki mukarenetin ilk saf-
Boıu, 23 (A.A) - Hilaliah- lstanbul, 24 (Hususi) - İz- hasını teşkil edecek bir ade-

mer Bolu merkezi dün gece mir lisesinde yetişenler cemi- mi tecavüz misakı imza edile-
Halkevi salonunda cemiyet yetinin yıllık kongresinde bü- ceği tehdidi savrulacaktır. Fa-
menfaatine bir balo vermiştir. yük bir Ege gecesi tertibine, kat İngilterenin dokuz devlet 
Balo geç vakte kadar neşeli İzmir mahsullerinin reklam edil- muahedesi ile girişmiş olduğu 
bir hava içinde geçmiştir. mesine karar verildi. teahhütlere sadakatı dominyon-
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Dük De Kent Evleniyor 
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Ecnebi Kralları Ve Prensleri 
Londra Saraylarını Do1duruyorlar 

Londra 24 ( H. R ) - Dük 
De Kent'in Prenses Marina ile 
evlenme merasımine davet edi
len hükümdarlar ve prensler 
Londraya gelmeğe başlamışlar
dır. Buraya muvasaJetleri bek
lenen zevat arasında Danimar
ka Kral, Kraliçesi ile Norveç 
Kral ve Kraliçesi, Ho anda 
prenseslerinden Juliana, Kont 
De Flandr, Sabık Yunan Kra
lı Jorj, Yunan prenseslerinden 
Öjeni, Yunan prenslerinden Pol 
Horenlohe Luxenburg prensi 
ve zevcesi, Kral Karolun sabık 
zevcesi prenses Helen, Rusya 
Grandükü Viladimir, Hes Fran- · 
dükü ve Grandüşesi, vardır. 

Davetliler 27 iki teşrin salı 

günü Bükingı.lilll sarayında ve
rilecek ziyafette hazır buluna
caklardır: 28 ikinci teşrinde 

Dük te Kent ile karısına gön
derilen bütün hediyeler Saint
James sarayında teşhir edile
cek, ayni günde burada resmi . 
kabul yapılacaktır. Halk evlen
meyi takip edecek hafta içinde · 
cihazla hediyeleri görebilecek
lerdir. 

2e Pertembe GUnU 
29 ikinci Teşrin Perşembe 

günü sabahı üç büyük alay · 
tertip edilecektir. Önce kral ve 
kraliçe sekiz At tarafından çe
kiln yaldızlı saltanat arabası 
ile Bukinham sarayından Vest
minster kilisesine gideceklerdir. 
Az sonra Bukingham sarayında 
misafir bulunan Prenses Marina 
ile babası Prens Nikola ve zev
cesi V estminstere gelecekler
dir.Bunu Prens dö Ggal'ın refa
katında olarak dük de Kent takip 
edecektir. Evlenme resminden 
sonra genç evliler muazzam bir 
alayın başında olarak şehrin baş
lıca caddelerinden geçecek
lerdir. Böylece yüzbinlerce 
kişi alayı görebilecek. Dük de 
Kent'le Büşes de Kent'i selim-

MERASİM NASIL OLACAKTIR? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lıyacaktır. 

Daha buıünden bütün Lon
dra şehri lngiliz, dominyolar, 

Danimarka, Yunan bayrakları 
ile donanmıştır. İki ilk kanuna 
kadar şenJik haftası devam 

ı 

nan) , Lady İri Muntbatten, 
Lady Mary Cambridge ... 

Vestminsterdeki dini me:-a-
simden sonra ortodoks dinine 
uygun olarak ayrıca merasim 
de Bukingham sarayında yapı-

Diik De 1'-eut ve Prenses .MaJ"i.ıa if P. cvfi'1111tc re~,niuc 
l»·eusesiu Şeı·ef n em ll ııa.:elleı'i 

edecektir. Şehir. en fevkalade ı lacaktır. Bu dini resim tama-
günlerde bile görülmemiş su- men hususi mahiyette olacak-
rette tenvir edilmiş bulunuyor tır. İzdivaç münasebetile İngiliz 

Evlenme resmini Kanterbori filolan şenlik bayraklarını çe-
ve İyork arşevekleri yapacak- kecek, donanacaktır. 
)ardır. Prenses Marinanın şeref Bir Ret Cevabı 
demuvazelleri şunlardır: Serbest lrlanda Valii umumisi 

Prenses Juliana (Holanda), Donal Cuckley Dük de Kent'in 
Prenses lren (Yunan), Prenses Prenses Marina il~ izdivaç me-
Katarin (Yunan), Grandüşeş rasiminde hazır bulunmak için 
Kyra (Rus), Prenses Elizabet gönderilen davetnameyi reddet-
(D'İyork), Prenses Oieni l Yu- miştir. 

!arın ve İngiliz efkarı umumi· 
yesinin mühim bir kısmının 
Amerika dostluğunu haleldar et• 
memek hususundaki azını böyJe 
bir niyet beslenilmekte olduğu 
ihtimalini selbetmektedir. 

İngiltere - Japonya 
Londra 24 (A .• ~) - Japon

lar ile lngilizler arasında Çin 
ve Mançuri sulhu ve iki mem
leketin müşterek menfaatlarını 
korumak maksadıyla bir muka
vele akdi için mü:ı.akereler ya
pıldığı söylenmektadir. Deniz 
konuşmalarının başlangıcından
beri Japonlar Londra ile Tok
yo arasında kabil olduğu ka-
dar geniş bir yakınlaşmanın 
esasını aramaktadırlar. Evvela 
iki memleket arasında bir ti
caret muahedesi yapılması işi 

bir tarafa bırakılmıştır. Çünkü 
bundan alta ay evvel bu bapta 
yapılan müzakereler boşa çık
mıştır. Bu işi tekrar ele alma
mak hususunda iki taraf an
laşmışlardır. Sonra yapılan mü
zakereler göstermiştirki; bir 
ademi tecavüz misakının akdi 
de derpiş edilemez. Çünkü İn
gilizler dokuzlar muahedesinin 
esasen bir ademi tecavüz mi
sakı olduğu binaenaleyh bir 
ikincisinin yapılmasına lüzum 

olmadığı fikrindedirler. Keza 
~111erikanın mesutiyeti yüzün
den üçüzlü bir misak akdine
de imkan yoktur. Ve iki taraf
lı bir muahede akdi ise İngil
tere ile Amerikanın eyi geçin
mesini isteyenlerin liberallerin 
ve işçilerin itirazına uğrayacak
tır. Bu şartlar içinde anlaşma
yı iki memleketin müşterek 

menfaatları bulunduğu mınta
kaya inhisar ettirilen en basit 
şekil üzerinde durulmuştnr. ln
giltere şimdiye kadar bu for
müle kati muvafakatını bildir
miş isede bu yola girecegını 
gizlememiştir. Bu iş Japon si
yasasının pek yakında başlıca 
hedefi olacaktır. ............ ~------~ 

j Gazi Türkiyesi 1 

1 Fransa'da Verilecek 
1 ıııiihiıu Konferans 

Paris, 23 (A.A) - Ana
dolu Ajansının Par;s muha
biri bildiriyor: 

Gazi Hazretlerinin yarat-
tığı Türkiye Cumhuriyeti 
ve inkılabı va Türk'ün me
deniyet alemindeki hamle
leri mevzuu üzerinde Fran
sa'nın Nansi şehrinde büyük 
elçimizin reisliğinde resmi ve 
ilmi Fransız mahafili önünde 
mühim bir konferans verile-

1 cektir. 
............ m ....... _. 

Ankarada 
. 

Konserler Başladı 
ANKHRA, U (A.A)-ffi

yasticumhur Filarmonik orkes
trası bugün saat 15/30 da mu-

siki muallim mektebi salonun
da seçme bir dinleyici kalaba-

lğın önünde bu senenin ilk kon
serini vermiştir. 

B. M. Meclisi Reisi Kizım 
ve Başvekil İsmet paşalar ha-

zeratı ile Maarif Vekili Abidin 
bey Sovyet büyük elçisi Ka
rahan ve sefaretler erkanı ha
zır' bulunmuşlardır. 



Bir Aşk Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 

Heyecalı Maceraları 
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Btı .... ferki yakayı de verişin 
artık kendileri için mutlaka 
ölüm olduğunu kat'iyyen hük
med:yor, hiç görmediği bir ta
rafian üzerine ne zaman bir 
balta ineceğini bekli •ordu t 

Her ne olursa olsun, nemli 
kumlar üstünde yüzükoyun yat
mak imkanı yoktu. 

Çuval içinde kıvranmağa 

başladı. 
Hiç olmazsa elleri serbest 

olsaydı, vaziyetini biraz değiş
tirebilirdi. 

Bin kerre ölüme razı olacak 
bir hal ile belki saatlerce kıv· 
rana kıvrana yan üzeri gelme
ğe muvaffak oldu. Şu kadar-

. cık bir muvaffakıyet Ferit için 
büyük bir şeydi; derinden de
rine göğüs çekerek: 

- Oh! Şükürl 
Deye bağırdı. Keşke daha 

evvelce bağırsaymış. 
Çünkü onun seıi çıkar çık

maz biraz ötedan : 
- Vay Beyim 1 Senmisin? 
Diye bir ses daha geldi ki 

Ahmet ağanın olduğunu söy
lemeğe lüzum yoktur. 

Böyle bir fe'iket halinde ar
kadaşların birbirlerini bulma
lan ne devlettir. 

Ferit te tekrar ses vererek 
Alımet ağa ile tanıştılar. 

Fakat öteki arkadaşlar daha 
sonra getirilmişlerdi. 

Onları da getirenlerin ayak 
pahrblarından anlaşıldığı za
man hepsi birbirlerine ses ver
diler, hal ve hatır ıonıştur
dular. 
Vakıa hiç biri de yaralı de

ğildi. Likin elleri ayaklan 
bağlı olduğu halde çuvallar 
içinde beygirlere yükletildikleri 
için yaralıdan beter idiler. 

Zevzek Beryen için f elik et
lerin en büyüğü bile söz söy
lemenin önüne geçilebilir mi? 
Boı boğazı cehenneme atmış
lar, odunu yaı demiş!. Ber
yen de: 
Eğer bizim maymun Büreh

men efendi de çuval içinde 
bizim çektiğimizi çekti ise 
kendi zahmetimize hiç acımam 
doğrusu! Herif mutlaka berbat 
olmuştur. Çünki biz bu belayı 
topu iki saat kadar çektik. 
O ise üç dört gün çuval içinde 
mirnavlar gibi kıvrandır 

Ahmet ağa geri kalır mı?. 

O da: 
Beryen, dedi. Eğer ata değil 
deveye yükletselerdi bu kadar 
eziyet çekmezdik! 

- Neden? 
Sizin F ransada deve yoktur. 

Bilmezsin. Bizim Türkiyede 
kedileri atmak istedilderi za
man bir devenin üzerine bıra
kıverirler, zahmetsizce gider! 

- Bundan sonra rica ede
lim de deveye yükletsinler. 

- Eğer darağacına asmaı
Jarsa ! 
Şu zındanda gülmek ihtimali 

olmadığı halde iki şakrak ih
tiyarın bu laflan hepsini de ih
tiyarsız güldürdü. 

Bu aralık beryen açlıktan da 
şikayete başladı. 

Hakikat, tamam yirmi dört 
saattanberi ağızlanna çöp gir
memişti. Beryen : 

- Bu herifler, dedi. Bizi aç
lıktan geberteceklerse onu bil
mem. Amma biraz daha bize 
yiyecek vermezlerse çuvallar 
içinde leşten başka bir şey 

bulamazlar !. Bahriyede birimiz 
kabahat edecek olsa et, çorba 
tayinlerini keserlerde ekmek 
peynir verirlerdi. Ben ise şim
di kuru ekmeğe razıyım. 

- Ne aç S!Ötlüsün be herif! 

Sanki sana şimdi bir ten
cere pilav verseler kapağile 

beraber yutmazmıydın! 
Zavnlh mahpuslar daha bir 

iki saat bu halde kaldılar. 
Sonra kapılar açıldL 
içeriye o izbandut gibi ırı 

Hintlilerden yirmi kadarı girdi. 
Çuvalları açtılar. İçlerinden 

çıkardılar. 
Felaket arkadaşları birbirle

rini görünce çok sevinmişlerdi. 
Kollarını da çözdüler. Fakat 

ellerine, ayaldarma, boğazlarına 
hafif zencirler vurdular. 

Sonra ite kaka hapishaneden 
çıkardılar. 

Arbk arkadaşlar idam olu
nacaklarına emindiler. Birbirle
rine veda ettiler. 

Lakin hapsolduktan mabedin 
dışında bir çok süvariler görün
ce burada öldürülmiyeceklerini 
anladılar. 

Yine zevzek Beryen: 
- Bize bir seyahat daha 

göründü, dedi, Her ne kadar 
yayan yürüteccklerse de dün
kü süvari seyahatindan daha 
rahat oldyğuna şüphe etmi
yelim. 

-20-:-
Aç, yorgun olduktan halde 

zavallılara bütün gece yol yü
rümek lazım geldi. 

Bu yol da ne kadar sarph. 
Hele süvarilerin atlan ayak

larından kalkan tozlar biçare
leri boğulmak derecelerine 
getiri yordu. 

Bu yol değil dayanılmaz bir 
işkence idi. 

Fakat biraz zaaf gösterecek 
olsalar arkadan süvariler mız
raklarla dürttükleri için mutla
ka yürümiye mecbur idiler. 

Şu beladan nihayet kurtul
mak Hintlilerin kendilerine bu 
kadar zulum ile muamele et
mi yeceklerini arkadaşlar dü
şündükçe idam olunacaklanna 
asla şüpheleri kalmıyordu. 

Zira idam olunacak mah
kümlerc bile yiyecek verildiği 
halde onlara bir yudum su 
verilmiyordu. 
Şu yol ise kendileri gibi yor

gunluktan, açlıktan ölmek de
recesini bulanlar için ayni idam 
demekti. 

Bunun içinde bir himaye 
eseri görülmiyordu. Şu halde 
idamlan için bu çeşit işkence 
bulunmuş demek olacakb! 

Bazen arkadqlardan biri yol 
üzerine otunıverip yerinden 
kalkmamağı ve sivariler tara
fından kılıç, mıuak üşürülerek 
öldürülüp kurtulmağı düşünü
yor, fakat o kadar feci bir ölü
me de razi olamıyardu. 

yürüye yürüye bayılarak dü
şerlerse kılıç, mıuak darbele
rini duymıyacaldarı için bu 
türlü ölmek daha ziyade ter
cih edilir bir şeydi. 

Sabah açılarken önlerinde 
büyük birşehrin kulelerini, yUk
sek binalannı gördüler. 

Burası, Nepol racahğının 
paytahtı olan Katmando şehri 

idi. 
Esirlerin getirildiği evvelce 

ilan edildiği için binlerce halle 
şu ecnebi casusları görmek 
üzere dışarı çıkmışlardı. 

Şehrin üç katlı kale 
yapısından ğirerlerken ahali 
kalabalığından geçilemiyordu. 

Hele casuslardan Y ambo 
mürtet olduğu, Bürahma dinini 
bırakıp yabancı köpeklerin di
nine girdiği! için Hintlilerin 
Yambo hakkındaki nefret, şid
deti hiç birşeyle kıyas edile
mezdi. 

- Sonu var -

Yugoslavya Nota Verdi 
Marsilya Suikashnda Macar Hükii-

• 
metinin Mes'uliyeti ispat Ediliyor 

Macar Başvekili Bu İttihama Cevap Veriyor 
--------------------~------------------------CENEVRE 23 (A.A) - Yu- lışan üç sulhu sever ulusun yatın ülküsü yalnız Macarista-

goslavya bllkfimetinin Marsilya Macarları kral Aleksandr ile nın itibarını kırmak değil ayni 
suikashnm siyasimes'uliyetleri- nazır Bartunun katli cinayetin- zamanda mevcudiyet ve bakası 
ne dair olan notası Yugoslav- de şerik olmak ve katillere içinı:arfetmişolduğumuzmesaiyi 
yanın daimi murahhası ve hari- melce ve onlara talimat vermiş felce uğratmak için Macaristam 
ciye nazırı M. Yevtiç tarafın- olmakla bütün beşeriyete gös· korkutmak idi. Macar hüku-
dan milletler cemiyeti umumi termekte olduğunu ilave eyle- meti Yugoslav notasının siyasal 
katipliğine tevdi edilmiştir. Bu mektedir. Bu üç devlet Cenev- temayülüne ve hassaten mesele 
nota Yugoslavya ile Macaristan redeki bitaraf hakimlerden ada- hakkında etraflı malümat al-
arasındaki eyi anlaşmayı ihlal let istiyor. Muslihane mesaisi madan ve münakaşa götüre-
edecek mahiyette olan bilhas- bütün cihan tarafından takdir bilecek bir takım delillere isti-
sa vahin1 cihetlerine nazarı edilmekte olan küçük itilaf nat edilerek Maearistanın itti-
dikkab celbefmekte ve bir hudutlarında menfur tethişçili- ham edilmesi keyfiyetine ciha-
takım tethişçi unsurların Ma- ğin yerleşmesine müsamaha nın nazarı dikkatini celbeder. 
caristanda yerleşmiş ve orada edemez. Küçük itilaf adalet Yugoslavya hükümetinin yap-
bazı makamahn yardımını gör- ve mücrimler hakkında ceza bğı ittihamlara esas teşkil 
müş olduklarını kaydeylemck- ister. Milletler cemiyeti ilk defa eden bütün belgeler şimdiye 
tedir. olarak bir takım tahrikat ile kadar Macar hükiimetine bil-

Nota. tethişçilerin faaliyeti cinayetlerle cihan sulhunu boz- dirmeyi zaruri görmemiş oldu-
hakkında Yugoslavyanıo Ma- mak istiyenlere karşı manevi gundan dloayı hattı hareket 
caristan ile doğrudan doğruya otoritesini göstermeye davet çok gayri meşrudur. Macar 
müzakereye girişmiş olduğunu edilmıştir. hükumeti bunları ret ve cerh 
ve geçen Temmuz ayında Belg- Macarlar Reddediyor edebileceği gibi, katilin sui-
ratta bu meseleye miiteallik Budapeşte 23 (A.A) - Ma- kasttan evvel Macaristanda da 
bir itilifname akdedilmiş bu- car Ajansı bildiriyor: ikamet etmediğini çüriltebilirdi. 
Iunduğunu habrlatmaktadır. Macar telgraf Ajansının bir Bin senelik olan ve tarihinde 

Bununla beraber son defa muhabiri Yugoslavya notası milli hakikatlerin galebesini 
yapılan tahkikat kral Aleksandr hakkında Baıvelill M. Gömbüş- temin için siyasal cinayetleri 
ile Fransa hariciye nazın M. ten fikrini sormuştur. Başvekil hiç bir zaman bir vasıta say· 
Bartunun katli işinin Macaris- bu husustaki noktai nazarını mamıs olan Macaristan Yu-
tanda eskisi gibi bir takım şu suretle tasrih etmiştir. Mar- goslavyarun baş vurduğu usulü 
kimselerin iştiraklerinden isti- silya cinayetine ait uluslar ce- protesto ve Macaristaoın cina-
fade etmekte devam eden ay- miyetine verilen Yugoslav no- yette şeriki cürüm olduğu itti-
m nnsurlar tarafından Macaris- tası Macar hükumetini hayrete hamını reddeder. Yugoslavya-
tanda tertip edilmiş ve hazır- düşürmemiıtir. Macar hükumeti nın müracaat ettiği usul yüzün-
lanmış olduğunu meydana çı- bu notayı biraydanberi Yugos- den Avrupasulhunun tehlikeye 
karmışbr Şeriki cürümler ara lav matbuatı tarafından yapı!an maruz olduğu mütaleasında 
sında vaktiyle Yugoslavyanın ve Macaristanın durumunu boz- bulunan Macar hükUnıeti me· 
kendileri hakkınea şikayetler- mayı güden mücadelenin de- selenin müstacel ve müspet 
de bulunmuş olduğu kimseler vamı sayar. bir surette aydınlablması için 
de vardır. Bunların ifadelerin- Macar hükiimeti notanın li- hemen icap eden teşebbüslerin 
den kendilerinin Macaristanda sanının ayni olmasından dolayı yapılmasını arzu eder. Macar 
ve yalnız iltica hakkından müs- çok müteesir olmuştur. Cinayet hükumeti Yugoslavya ile dost-
tefit olmakla kalmadıklan sui- vukubulur bulmaz ve suikastı ları sulh anlaşmalannın kendi-
kasbn arifesine kadar grup tertip ve icra edenlerin hangi lerine bir taraflı olarak temin 
halinde Macar topraklannda tarihte tertip etmiş oldukları etmiı olduğu askeri kuvvetle-
ikamet etmiş oldukları anlaşıl- daha tespit edilmediği bir za- rine güvenerek mukaddes sulh 
mışhr. manda Yugoslav gazeteleri fikrini tehdit etmekte olduk-

Yugoslavya bu meselenin Macaristanı cihan nazarında farından dolayı bu teşebbüs-
millefler cemiyetiassamblesinin lekelemek için hemen Avrupa- lerin acilen yapılmasını , . d-
önümüzdeki celsesinin ruma- nın yarısın tehdit edecek şe- detle arzu ve bu hususta Av-
mcaine ithal edilmesini talep kilde siyasal bir mücadeleye rupa efkarı umumiyesinin has-
eder. girişmiştir. Macar hükümeti saten nazan dikkatini celbe-

Bükreş ve Prag hükümetle- iftiradan ibaret olan bu neşri- der. 
nde ayn ve fakat ayni meallerde 
birer nota vererek Yugoslav
yanm teşebbüsüne müzaheret 
etmekte olduklorını bildirmişler 
ve bu işteki mes'uliyctlerin 
Macaristan ile mevcut eyi mü
nasebetleri ihlal edecek ~ahi
yette olduğunu ilave etmiıler
dir. 

Romanya Gazeteleri 
BÜKREŞ, 23 (A.A)- Gaze

teler Yugoslavyanın uluslar 
cemiyetine vermiş olduğu nota , 
ile Romanya ve Çekoslovakya 
hükumetleinin Yugoslavyanın 

bu teşebbüsüne yardımcı olduk
larına dair mezkur cemiyete 
verdikleri mektuplan neşret
mektadirler.Gazeteler bu teşeb-
büsün ehemmiyetini ve Marsil
ya hidiselerinin müzakere ve 
dinai mesuliyetleri teyini husu
sunda küçük itilaf erkanı ara-
~nnda mevcut olan tesanüdü 
kaydediyorlar. 

Universal gazetesi çok şid
detli bir makalesinde Yugos
lavya muhtırasının vakurane ve 
fakat sarih tabirlerle Macaris
tanın menfur cinayette methal
dar olduğunu beyan etmekte 
olduğunu yazmakta ve 45 mil
yon nüfusu temsil eden mun
hasıran medeniyetin ve musli
hane istikrarın terakkisine ça·· 

.. Vaşington Muahedesini 
Japonya Feshedecek 

"WJ-- . ·-·-·. 
İngiltere Ile Amerika Anlaşacaklar Mı 

Tokio, 24 (A.A) - Gazete
lerin yazdığına göre Japonya 
Vaşington muahedesini feshet
mek için hirinci Kanunun onu
nu tespit etmiştir. Hariciye 
nezaretinde deniliyor ki: 

Japonya deniz silahlarında 

beraberliği istiyorsa bu japon
yanın dünya ticareti çok geniş
lediği içindir. Buna Japonyanın 

şerefi meselesini de ilave etmek 
lazımdır. 

Vaşington, 24 (A.A) - Ha
riciye nazın M. Hul avam ka
marasında lngiliz hariciye na
zırının söylediği nutku hararetle 
tasvip etmesi Amerikan meha
filinde Japonyaya karşı kapalı 
bir ihtar suretinde telekki edil
mektedir. M. Hul bu söıleri 

ile dimek istemiştir ki: 
Eğer Japonya Vaşington 

muahedesinin yukarısında do
nanma yapacak olursa İngiltere 
ve Amerika birleıeceklerdir. 
Filhakika lnıiltere Londra mü-

zakerelerinin boşa çıkması ih
timalini göıeterek Amerikaya 

müşterek bir harekette bulun
mak için bazı teklifler yapmış

tır. Bu teklifler etrafında M. 

Roozevelt ve M~ Hul Londrada 

M. Normand Davise talimat 
göndermişlerdir. 

Fakat hariciye nezaretinde 
bu talimata dair hiç bir şey 

söylenmemektedir. 
""' •••••• 1 

Lehistan 
Ilarici Siyasetindeki 

Değişiklik 
Londra, 24 (A.A) - Eko

nomist grzetesi Avrupanm va
ziyetini tetkik ederek diyorki: 

Lehistan siyasetinde görü
len değişiklik Fransız - Alman 
barışmasına yararsa Avrupa 
için çok faydalı elacaktır. 

Yugoslavya -. ._ 

Kral Naibi Pa
risten Geçti 

PARİS: 24 (H.R)-Yugoı· 
lavyar kral naibi prens PoL 
refakatinde hükumet erkanıc:lao 
M. Milonoviç olduğu halde P•" 
rise geldi. Dük de Ken'io 
prenses marina ile evlenme res· 
minde hazır bulunmak ve Loll" 
draya gitmek üzere olan P:eııJ 
Pol istasyonda hariciye nazırı 

M. Laval tarafından selamlandı 

Hakemlik 
Milletler Ceıııiyeti 
Kararını Verdi 
Cenevre: 24 (H.R) - Millet· 

ler cemiyeti asamblesi Şako ib· 
tilafı hakkındaki hakemlik r•· 
porunu 46 reye karşı 47 reyile 
kabul etmiştir. İki alakadar 
devlet reye iştirak etmemiştir 

M. Şuşing 
Budapeşteye Gidiyor 

Viyana 23 ( A.A ) - Reisch" 
porst gazetesi Avusturya Baş· 
vekili M. Şuşingin kanunuevfel 
ayı bidayetinde Budapeşteye 

gideceğini yazmaktadır. . ........ .... 
Fransız Ordu Ba
kanı Di}'or Ki: 
- Baştı 1011 bi1/nci sohi1tdt -

kalade ahval bizi mecbur ederse 
bir senelik hizmetten ayrılaCJl" 
cağız. Şimdilik askerlik müdde· 
tini değiştirmek fikrinde deği· 

lim. Fakat mutahassısları artı" 
racağım. Mükemmel bir 111ii" 

hendis ve zabit teşkilatıııııı 
vardır. Fakat usta b•f 
ve küçük zabit ihtiyacı1111• 
da vardır. Harbı yapmış olaO 

eski muharipler tekrar bir barP 
görmek niyetinde değillerdir· 
Fakat harbın fecayiioi tatı:PB' 

mış olan genç nesillerin ınüftİt 
vatanperverlikleri bizim tanııod 
olduğumuzdan daha müthiş bir 
felAkete sebep olabilir ve bd 
Avrupa medeniyetini ortad,ıı 
kaldırabilir. 

Şimdiye kadar zekanın ~; 
ilmin ışıklan olan iki büyil 

milletin başka şekilde haUed~' 
mesi kabil olan meseleler içil' 
birbirlerine girdiklerini görllle~ 
çok acı bir şey olur. , .. 

• Ceneral Moren bütun sıt , .. 
fardan yükselen alkışlar ar 

!unda sözlerini şöyle bitirınittif! 
Milli müdafaaya ve bilbal" 

bana düşen işlerde emin olır' 
nuz. çok ciddi hareket ede'~, 
ğim. Fakat aynı zamanda b~ 
felaket olmaması içinde bil 
•tün kuvvetimi sarf edece~· 

·ı"e Başka tarafta aynı şek• ... 
hareket edildiğini görme" il 

terim. ~il 
Harbiye nazırının bu n"~e' 

meclisin bütün sıralarında f'.' 
rin bir tesir yapmış ve So~. 
listlerden tutunuz da rll ~ıl 
sağ cenaha varinceye 1<• O'ıf 
bütün mebusların şiddetli • ;" 
ları arasında ceneral M01 

kürsüden inmiştir. ··- ---Yatacak Yer 
Bulamamı, Mı? et 

Sinekli caddesinde Meb~, 
beyin dabak fabrikasında ;_it 
ran dabak Hasan oğlu 1-1 .,d' 
sarhoş olup sokak ortası re" 
yattığı için kaldırmak i5t~aıi" 
gece bekçisi Hüseyin efeP ttt 

kare 
buğa:ıına sarılmış ve ha k•"d' 
bulunmuştur. Sarhoş hak 
tahkikata baılanmııtar. 
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Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

Şimdi Etrafta Ses Sada Kesildi. Er Meydanı Bir Cenk 
Sahasından Pek Başka Bir Şeye Dönmüştü 

Babam Temistoklis Ahsen 
beyin on bin adamını esir et
ıniş bir cengaverdir. Bu esirler 
şimdi Kütahya kalesinde mev
kuf bulunuyorlar. Babam Te
ınistoklisten sonra, ordumuzun 
kumandanı olmak istiyen benim. 
Binaenaleyh en büyük arzum, 
onun oğlu olabildiğimi ispat et
mektir. Bunun için Malatya or
dusunu kahretmeğe azmettim. 
Adıma "Tiryandafilos,, derler. 
Heeeeyit mert oğlu merdim. 
Erim, kimmiş o, bana yan ba
kan. 

Ve hiç sorduğu suale mey
dan bırakmadı. Vanlı Hüseyi
nin üzerine saldırmasile alaaşağı 
etmesi bir oldu. Vahap Gazi 
bile bu bale hayret etmişti. 

Ahsen, derhal meydana çıktı. 
- Haaa hahhahhah! Bir 

ikinci daha ha? 
Bizanslı çıplak Atını bir defa 

şaha kaldırdı, Ahsenin hayvanı 
yıldınm çarpmış bir ağaç gibi 
yıkılıverdi. Bizanslı ani bir ha
reketle görzünü Atın sağrısına 
indirmişti. 

Ahsenin, çimenler üstünde 
bir takla attığı görüldü. Genç 
hasmının kımıldamasına mey
dan bırakmadı. Bir gürz de 
ona iniverdi. 

Bizans ordusundan meserııet 
avazeleri yükselirken, zavallı 

Ahsen, arkadaşlannın kollan 
arasında meydandan çekiliyordu. 

- Başka? Başka kimse 
yok mu? 

Bizanslı, gittikçe mağrur bir 
hal alıyordu. Cafer çıkmak is
terken Gazi ona mani oldu: 

- Dur bakalım ... 
Ve ihtiyar muharibin bir defa 

daha sahaya çıktığı görüldü. 
Amma nafile!. 
Doğrusu ya.. Bu delikanlı 

kolay kolay çiğnenecek leble
biye benzemiyordu. 

Vahap bir hamle yaptı. Bir 
netice alamadı, ve bir ikinci 
hamleye kalkışırken Ahsenle 
Hüseyinin akıbetine uğradı. 

İşte Cafer o zaman er mey
danında At oynattı: 

- Havaaay! Havaaay! 
Bu narasile beraber sal

dıran genç, şimdi Malatyanın 
göz bebeği halindeydi. 

Ahsenle Vanlıdan sonra Ab
dülvahap Gazinin geçirdiği 
llıağlubiyet çok feci bir akıbetin 
lıaşlangıcı ola bilirdi. Çünkü 
bu üç silahşör Uç beylerinin 
en özge kahramanları addile
hilirdi. 

Bittabi Caferin bnnlardan 
İlstiin olduğuna her kes kanaat 
l!'etirmiş bulunuyordu. Lakin 
Ca.ferin son bir ümit kaline 
girdiği de muhakkaktır. 

Vay canına, bu genç hasım 
aınına da saldırıyordu ha .. 

Üç hasmı birbiri ardı sıra 
Yere yuvarlıyan Bizanslı, Cafe
rin meydana çıkmasını çok 
tabii karşılamıştı. Hatta biz az 
da müstehzi.. 

I<endisinden pek emin ve 
~ok mağrur olduğu meydanda 
•di. Cafere doğru At sürerek 
ıiİr:ı:ünü havaya fırlattı. Bu 
0nun ikide bir tekrarladığı 
l!'öaterişiydi. 
1' Fakat bu defa, yaya kaldı 

atar ağası ... 
I Bu sefer sevinçli naralar Ma
atya safıharbından yükselmişti. 

- Havaaaay! Yaşa Cafer! 
Genç tam zamanına Atını 

sürmüş, Bizanslının elinden kur
tulan gkrzü yere düşerken ya
kalayıvermişti. 

Şarki Romalılar, hiç bekle
m~dikleri bu netice karşısında 
hayretle baka kalırken Malat
yalılar bir ağızdan bağnştılar: 

- Yaşa Caferi 
- Vur! 
- Vur kafasına! 
Gebert mel'unu! 
Mücadelenin menfi bir cere

yan alınası, onlan ne kadar 
kızdırmıştı. Birdenbire müsbet 
bir hale girmesi de o kadar 
kana susatmıştı. 

Ve hiç şüphesiz bu vaziyette 
bulunan kim olursa olsun Ma
latyalılann temennisini yerine 
getirirdi. Yani Bizanslının gür
zünü kavradığı gibi kaldınr 
kafasına endiriverirdi. 

Fakat genç serasker, hiç te 
böyle yapmadı. Böyle bir za
manda kimsenin yapamıyacağı 
bir şeyi yaptı. Ağzı havada, 
eli boş ve şaşkın duran has
mına yaklaştı. Tahminin fev
kinde bir nezaketle gürzü uza
tarak: 

- Asilzadem -dedi- alınız 
bunu! Bu sizindir değil mi? 

Hareket çok güzeldi. O ka
dar güzel, asil alicenaptı ki 
iki erdu, bir an içinde heye
canlandı. İki taraf birden derin 
bir takdir hissederek gürültüyü 
kesti.. Sustu .. 

Bizanslı cengaver hiç bekle
mediği bu vaziyet karşısında 
bir an sesini çıkaramadı. Şaşır
mıştı. Böyle bir vaziyet elde 
eden bir hasımdan beklenen 
şey öldürücü bir gürz darbe
sindan başka ne olabilirdi. İlk 
taşkınlık geçince onun elindeki 
gürzü hiddetle yere fırlattığı 
görüldü. 

Akabinde Bizanlı genç hay
kırdı: 

- Eeeey Malatyalı! Kimsin 
sen, Kaşki elindeki gürzü ka
fan:ıa indirseydin.. Yahut bana 
söyleseydin de çıplak boynumu 
kılıncının altına uzatsaydım .. 

Boynun:ıa geçirdiğin minnet 
yükü, bin bir tahkirden daha 
feci, daha acı oldu .. Söyle! Ne 
istiyorsun. Cafer, yaptığı işten 
ufak bir gurur hile duymamıştı. 

Uysal ve mütevazi bir tavırla: 
- Hiç -dedi- senden bir şey 

istemiyorum .. Fakat sana soru
yorum. Madamki hissettiğin 
minnet yükünü ağır buluyor
sun söyle bana! Bu yükten 
kurtulmak ister misin? 

Genç seraskerin konuştuğu 
fesih Rumca. Şarki Roma or
dusunu müthiş bir hayrete sok
muştu. Bu bir hayret te değildi. 
Bir hayretten pek başka bir 
histi. 

T emistoklisin oğlu yeisle hay
kırdı: 

- Ölüm istiyorum.. Beni 
öldür .. 

Minnet, ölümden beter bir 
azaptır. Bir mert sıfatiyle ya
şıyabilmek için ne yapabilirim? 
Hiç... Sen, silahlı bir mücade
lede beni yenmiş sayılırsın. Bir 
ikinci silahli mücadelede daha 
teklif etsem bile, bu iş netice
siz kalmağa mahkumdur.Çünkü 
ben senin gibi asil bir erkeği 
öldürecek kadar tinetsiz de-

ğilim.ı 

Şimdi etrafta ses sada ke
silmişti. Er meydanı, bir cenk 
sahasından pek başka bir şeye 
dönmüştü. Ne bir hırs, ne bir 
kin ve gayz, ne de bir hayat, 
endişesi.. Hiç, hiç bir şey 

kalmamıştı otrada .. 
Malatya seraskeri, bir saniye 

içinde her hissin ve her düşün
cenin üstüne çıkmıştı. 

Acaba genç Tiryandafil nasıl 
bir akıbet tasarlamıştı? 

Bizanslı muharibin sözleri 
üzerinden uzun ve istifhamlarla 
dolu bir sükun devresi geçti .. 
Acaba seruker ne teklif ede
cekti? Ne diyecekti: 

İşte, Cafer böyle umumi bir 
alaka karşısında ağzını açn:ııştı 
Bizans muharibi Tiryandafilin 
aldığı cevap şu oldu: 

-Genç adam!.. Sen bileğinin 
kudretini er meydanında ispat 
etmedin değil .. 

Az eyvelMalatyanın en gözde 
arslanlariyle çarpıştığını gör
dük. Sen mert bir cengaversin. 
Harpta fazla erkeklik hoş gö
rülmez amma .. Kader ve tesa
düf seninle beni pek başka 
şartlar içinde karşılaştırdı. Bi
naenaleyh, benim karşımda sen 
ve senin karşında ben çok asil 
ve çok erkek kahnağa mah
kümuz.. Böyle mi? 

Cafer, buraya kadar Rumca 
söylemişti. Son sözünü işitince 
Tiryandafil yüksek sesle hay
kırdı. 

- Eyet .. Ôyle .. 
Genç serasker aynı suali Har

zemi şivesiyle ve Türkçe olarak 
bir daha tekrar etti: 

- Böyle mi? 
Buna muhatap olanlar Uç 

beyleriydi. Caferin söyledikle
rini kısmen onlar da anlamış
lardı. Hep birden cevap ver
diler. 

- Evet ... 
- Ôyle .• 
Bunun üzerine Cafer. has

mına şn teklifte bulundu: 
- Eeeey Temistoklisin oğlu 

olan Tiryandafil! Ben Kutlu 
Hüseyinin oğlu cafer, sana se
ninkilerin ve benimkilerin ya-

nında ve Allahımızm huzurunda 
derim ki... Gel! Atlardan ine
lim.. Zırhlanmız ve silahlanmızı 
çıkaralım.. Şurada herkesin 
gözü önünde, pehlivanca boy 
ölçüşelim. Kim kazanırsa mü
cadelede galip o olsun .. 

-Sonu Var -

Atina Sefiri 
ltimatnamesini 

Merasimle Verdi 
Atina 23 ( A.A ) - Türki

yenin yeni Atina elçisi Ruşen 
Eşref bey dün sabah mutat me
rasimle itimatnamesini Reisi
cumhura takdim etmiştir. Bu 
esnada hariciye nazırı M. Mak
simos ta hazır bulunmuştur. 
Merasimden sonra M. Zaimis 
Türk diplaınab ile uzun ve 
doatane bir mnlikatta bulun
muştur. 

Yeni Asır Sahife a 

Son Dakika: 
Büyük Millet Meclisi 

Gazi Hz. ne Atatürk Soy Adını Verdi 
İsmet Paşanın Nutku Hararetle Alkışlandı ... 

Ankara 24 ( A.A ) - Büyük millet meclisi 
bugün büyük ve tarihi günlerinden birini daha 
yaşadı. Büyük önderimizin soyadı münasebetile 
bütün meclisin tek bir kalp coşkunluğu ile en 
sevgili tezahüratına meydan veren bu toplantı da 
Hasan bey riyaset etmekte ve Başvekil İsmet 
Paşa hazretlerile bütün Vekiller hazır bulun
makta idiler. Meclis açılır açılmaz ruznamede 
bulunan kanunlann müzakeresi yapıhnası ve 
bundan sonrada Reisicumhur Hazretlerine veri
lecek soy adı için hükümet tarafından verilmiş 
olan kanunun müstaceliyetle müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

rin taşıyacağı adı tayin etmek Büyük Millet 
Meclisinin borcu ve hakkıdır. Kanunda biz 
(Atatürk) adını teklif ediyoru:ı:. inanıyoruz ki 
Ulusun en değerli varlığı olan Cumhur reisi
mizin adını söylerken derin sevgı ve 
saygı duygulanmızı birlikte sezdirmiş olacağız 
inanıyoruz ki (Atatürk) adille büyük Türk ulusu 
en büyük oğluna en saygılı hitabını yapmış 
olacaktır. 

Başvekil İsmet paşa hazretleri sık sık ve 
sürekli alkışlarla karşılanan bu beyanatlann
dan sonra kanun liiyihasının maddeleri okun
muş ve gene alkışlarla karşılanmıştır. Kabul 
olunan bu kanun liyıhasile Kemal Öz adlı 
cumhur reisimize - Atatürk - soy adı veril
miştir. Tarihi bir vesika olan bu kanunun ka
bulünden sonra Pazartesi günü toplanmak üzere 
toplantıya nihayet verilmiştir. 

Bu münasebetle söz alan İsmet Paşa Hazret
leri şu beyanatta bulunmuştur. 

Arkadaşlar, 
. . Bü~k önderimiz Cumhur reisimizin soy adı 
ıçın bır kanun teklif edivoruz. Düşündük ki 
soyadı kanunu tatbirt olunurken büyük önde-- - -

Macar. Başvekili Viyanaya Gitti 
Çok Manidar Bir Sürek Avı Yapılıyor 

VİYANA, 24 (Hususi) - Macar başvekili Gömböş refakatinde ziraat nazın bulunduğu halde 
ansızın Viyanaya gelmiştir. Söylendiğine göre Macar başvekili Avusturya başvekil muavini M. 
Narenberg'in Viuana civarında tertih eylediği bir sürek avına iştirak edecektir. Seyahatini bu 
maksatla yapmıştır. Bu ava İtalyanın büyük şahsiyetlerinden birinin iştirak edeceği söyleniyor, 
M. Gömböş fırsattan istifade ederek Avusturya başvekili Şuşning ile de uzun bir mülakat 
yapmıştır. Ani seyahat siyasi mahafilinde manidar teliikki ediliyor. 

F ransanın Lehistana Cevabı Haz·ır 
Paris 24 ( H. R ) - Fransız Kabinesi bugün Reisicumhur M. Lebrunun reisliğınde uzun bir 

toplantı yapmıştır. Bu içtimada yalnız Şark misakı hakkında Lehistan notasına hazırlanan cevap 
tas< ip alunmuştuı. Şark misakı üzerinde Lehistanın bazı noktaların tenviri için sorduğu suallere 
Kral Aleksandnn ve M. Bartonun ölümü dolayısile cevap verilememişti. 

Tasvip edilen cevap çok dostane bir lisanla yazılmış olup Fransanın Şark misakına verdiği 
ehemmiyet tebarüz ettirilmektedir. Bu cevaptan sonra Polonyanın misaka itiraz eylemiyeceği ümit 
olunuyor. 

Edime Seyahatı Geri Kaldı 
ANKARV: 24 (Hususi) - Sevgili edimenin kurtuluş şenliklerinde bulunmak üzere Trakyaya 

gidecek olan Başvekil İsmet paşa ve Dahiliye bakanı Şükrü Kaya beyin seyahatlarını tehir eylemiş
lerdir. 

Alaturka Şarkılar Y asakEdilecekMi? 
ANKARA: 24 (Hususi) - Ulusal mnsikimiz hakkında alınacak tetbirleri görüşecek olan komis• 

yon Paz•rte'li günü Maarif Vekaletinde toplanacaktır. Komisyonun gramofon plaklannda, gazıno
larda ve umumi yerlerde alaturka musikinin ve şarkılanın kaldırıln:ıasını isteyeceği kuvvetle temin 
ediliyor. 

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

AtKuşuları 
Havanın Fenalığın· 
dan Rağbet Görmedı 

Yugoslavya Notası 
Etrafında Dedikodular 

At kotulannın ikinci hafta 
yanşlan da Cuma günü yapıl
mıştır. Havanın bulutlu ohnası 
ve bazı bazı yağmurlu geçmesi 
birçok at meraklılannın koşu 
mahalline gehnesine mani ol
du. Birinci haftanın kalabalı
ğına göre bu hafta pekaz bir 
seyirci vardı. 

Saat 14 te birinci koşu baş
ladı. 1200 metre mesafeli ve 
üç, dört yaşındaki yerli, yarım 
kan at ve kısraklara mahsus 
olan bu koşuda Ahmet ağanın 
(Ceylan) ı birinci, Rüstem be
yin (Nuna) ıı da ikinci geldiler. 

İkinci kotu: 1934 senesi için
de 700 liradan fazla mükafat 
almıyan dört ve daha yukan 
yaştaki halis kan İngiliz at 
ve kısraklan arasında 1800 
metre mesafede yapılan bu 
koşuda da Akif beyin (Bekar) ı 
birinci, Hasan beyin (Odapeşt)i 
ikinci geldiler. 

Üçüncü koşu: 3000 metreyi 
koşucak olan üç ve daha yu
karı yaştaki halis ve yarım 
kan Arap at ve kısrakları ara
sında idi. Yarış çok heyecanlı 
olmuş ve Kenan beyin (Alder
vişi) birinci Tevfik beyin (Sa
da) 111 ikinci gelmiftir. 

Dördüncü koşu: (Üzüm ko
ıuau) namı altında yapılmıştır. 
Bu kotu da çok heyecanlı ol

. muş 2800 .!!;letrelik mesafede_ 

Macarların maksadı Etrafında ... 
Cenevre, 24 (H.R) - Yu

goslavyanın Milletler Cemiyeti
ne verdiği notanın uyandırdığı 
hareket devam ediyor. M. 
Y evtiç çok hiddetli ve hassas 
vaziyeti muhafaza ehnekteeir. 
Yalnız Cemiyeti Akvam idare
cileri bu asabiyet havası içinde 
açılacak müzakerelerin iyi ne
tice vermiyeceğini tahmin ede
rek bu meselenin müzakeresini 
kinunisaniye taliki muvafık 
görmüşlerdir. 

Bu müddet sinirlerin yatışma
sına da yanyacaktır. 

Yugoslavya Hariciye nazın 

bu talika itiraz ehnezken Ma
carların derhal müzakere tale
bini izhar eylemeleri hayretle 
karşılanmıştır. Cenevre gazete
leri Macarlann bu hareketi gayri 

birinci Fikret beyin (Grandez
za) sı birinci Akif beyin (Kaz
badalya) sı ikinci gehniştir, 

Son koşu: 3500 metre mesa
felik, dört ve daha yukarı yaş
taki halis kan Arap at ve 
kısrakları arasında yapıldı. Bu 
kotuya iki hayvan iştirak et
miş ve Mehmet beyin (Güzel 
Bandırma) sı birinci, Kemal 
beyin (Sayyad) ı ikinci gehnit
tir. 

mesul mevkide bulunduklanna 
değil Fransa ile İtalya arasında 
cereyan eden müzakerelerin 
neticelenmeden efkin daha 
fazla kanştırmak istemelerine 
hamletmektedirler. "Macariatan 
bu fırsattan istifade ederek 
muahedelerin tadili davasını 
kuvvetlendirmek istemektedir" 
diyorlar. 

Fransız gazeteleri ise Millet
ler cemiyeti müzakerelerİlıin 
yavaş gitmesinin sebeplerini 
izah ederlerken bu hareketin 
M. Lavalın ihtiyatlı tedbirlerin
den doğduğunu zira Roma gö
rüşmeleri hitam bulmadan açı
lacak müzakerelerin İtalya ile 
Milletler cemiyeti arasında bir 
soukluk tevlit edeceğini yaz
maktadırlar. 

Matbuat 
Cemiyeti Toplantısı 
İST ANBU , 24 (Hususi) -

Matbuat cemiyeti yıllık toplan

tısını bugün yapmıştır. Senelik 
rapor okunmuş idare heyetinin 
izahafı dinlenilmiş yeni intiha
batta Hakkı Tarık bey reisliğe 
ıeçilmiştir. 



Re 

ölüyü temsil etmemi istiyor su
n z? N çin babalannı kaybet
melile yetim kalan çocuktanmı 
ayni zamanda analarından ayı
rarak iki kerre betbaht edi
yo lar. 

Mustantik Ordono bn aUale 
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Cuma g ünü A sancak stad 

Yumunda lik ma,.'arına devam 
edildi bir ak'iam ~el yağan ya~
ınurla.r dolayısılc havan n bu 
lu~1u o· n.hı v;;:, z.ı nan zaman 
Ya'-'an serpinti r yüz 'nden 
birço 'c futbol heveslileri cmr.a 
günü y~ pı'an heyecanlı mü
sabaku'ara gele:nedi'er. G.izel 
havalı günlerdeki akın bu haf
ta yoktu. Hava seriuce idi. 
Yalnız kuluplerinin yaptığı 
müsabakalarla fozla alakadar 
olan bir kısım sporculardan 
başka t ribünlerde seyirci gö
rülemiyordu. Saat 9 da yapıl
ınası icabeden İzmirspor- Türk
spor B takımları maçı hakem 
Hikmet bevin bir · gün evvel 
Alaşehire hareket etmesi yü 
ıünden yapılamamıştır. 

Şevketi!l çe \ · 'ı f>? evvela sağ 
direğ.! -: t.\> .1 ~ o · ı.hn eh sol 
d. . l 
ıre '1 ı · ı'l ·nrp.ııa < 

a;;.· ..... a takılmıstı. s;mdi Tribün-, . . 
ı · Kar ıyakal hr tarufmda 

Yenı Asır 

ça . 1 

hır. O yun heye~:m'a'lma}a b.1ı:
ladı . Altayh'ar a!unl ı:-ım sı1~

Jaştırdı 'ar ve kale ön~nden ~y
rılmıyorlar.Bu aralık Karş~yaka 

aleyhine ol:ın ild l.ornerden 

~ 

iz j re Gelmek 
~ 

.. stiyor 
• unan;stan milli kü11 _'3:ne 

mensup takımlardan olan Etin
hostan Altay kulübüne gelen 
bir ınektup~a iki maç yapmak 
u~er.! izmire ac:mek istedikleri .... 
bildirilmektedir. Altaylılar bu 
rne!duba daha m:isbet bir ce
vap vermemişlerdir, 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
tıkJarı birkaç tehlikeli akın 
neticesiz kaldı. 

Altaylılar 3 üncü gollerini atmak 
ic~n ça ı yo. 'ar Karşıyakalılar 
da m .. Ja r aa ya çckiln iş gol 
ycı emiye gayret ediyo.lardı. 
Bu ar •. ık tribünde altay laraf
tarları hem sevini1 orlar hem 
de e-özler'ni ·'lrşı aki büyük 

saatten ~yınnıyarak oyunun bir 
an evvel bitmesini bekHyo!"larki 
bunda da haklıdırlar. Geçen 
sene lik mnçındnn sonra yapı
lan şili maşında K.S.K. hlar 
Alfayı mağlup ederek şilt şam
pinyonluğunu almışlardı. 

Saat 11 de karşılaşan Altay -
K.S.K (B) takımları arasındaki 
ınaç çok zevkli olmuş ve neti
cede Altay (B) 2-5 galip gel
miştir. 

A ltay 1'akmn 

Bir aralık her iki kalede 
tehlikeli dakikalar yaşadı 
Altaylıların yaptığı tehlikeli bir 
akmı kesen Kar§ıyakahlar he
men Altay kalesine doğru in
meye başladılar. Yine herkes 
heyecanda. Altay müdafileri 
bu akını keserek topu kale 
önlerinden uzaklaştırdılar. Biraz 

Birinci Takım Maçları 
Türkspor-İzmirspor: 
Saat 13 te başlıyan bu mü

sabakanın başlangıcından niha
yete kadar İzmirsporlular hakim 

alkış tufanı kopuyor. Bütün 
Karşıyakalılar heyecan içinde 
oyuncularını teşçi ediyorlar. 
Karşıyakalılar bu beklemedik-
leri golden sonra daha canlı 
oynamıya başladılar. Altaylılar 
da bu golün acısını çıkarmak 
için çalışıyorlar. Yalnız biraz 
mütereddit oynamaları ellerine 

J;m·şıJ!alı'rt Talmııı 

oynadılar. Türksporlular za- geçen bir iki fırsatı kaçırma· 
illan zaman bütün gayretlerıni Jarına sebep oldu. Kalenin di-
sarfederek İzmirspor kalesine bine kadar gelen Vahap fırsat-
\adar sokuluyorlardı. Fakat tan istifade edemedi ve top 
>u sokulmalar müdafilerin önü- avta gitti. Oyun bütün heyeca-
ne geldi mi kırılıyor, neticsiz nile devam ediyor. 20 nci da-
klıyordu. Bu şekilde devam kikada Altaylılar Karşıyaka 
eden oyun İzmirsporluların 1- 4 kalesi önündeler. Top sağ açık 
galebesiJe neticelendi. Doğanda. O da kalecinin müda-

Altay - K. 5. K. halesine meydan vermeden ağ-
Saat 15. Tribiinlerde seyir- lara takıyor. 1 - 1 berabere. 

tiler sabırsızlanıyor. Yine her 24 üncü dakika : Altaylılar 
Vakitki gibi Altaylılar tribün- tehlikeli dakikalar geçiriyorlar. 
lerin sağ kısmında, Karşıyaka- Karşıyakalılar Altay kalesini 
lılar da sol kısmında yerlerini tazyik ediyorlar. Sağ içlerinin 
almışlar bekliyorlar. 18 çizgisi içinden çektiği bir 

Hakem Altınordulu Mustafa şut avutla neticeleniyor. Top 
bey ve takımlar taraftarlarının kale direğinin kena?'ından ge-
illkışları ara~,.ıda sanaya çık- çiyor. iki takımın tribünlerdeki 
ldar ve santer çizgisinin iki taraftarları de epice heyec1nlı 
tarafında oyuncular yerlerini anlar yaşıyorlar ve mütemadi-
luttu bermutat merasim ya- yen oyuncularını teşci edi-
>'apıldı. Lisanslar tetkik edildi, yorlar. Har oyuncunun güzel 
\re Mustafa beyin düdüğü oyu- pas veya şutu alkışlarla kar.şı-
ttun başladığını haber verdi. !aşıyor. Karşıyak1lılar bugün 
l(l arşıyakalılar bazı sebeplerle çok güzel oynıyo.dar. Bu bera-
tınirde bulunmiyan oyuncula- berlik golünden sonra her iki 
tının yer:ne genç futbolcuları takımın bütün gayretlerile ça-
Retirmişler, Altayda Fuadın lışmaları netice vermiyor. Ve 
>'erine İl yası koymuştu. devre 1-1 berabere neticele-

Oyun Başladı niyor. 
ikinci Devre . Oyun Karsıyakalılarm akını 

tle başladı. Altaylılar hemen 
bu akını kestiler top şimdi or
tada dolaşıyor ve bazen iki 
tarafın kalesine kadar gidip 
ieliyor. Yedi dakika süren bu 
hyri tabii vaziyetten sonra 
l(arşıyakalılar topu ayaklarına 
leçirdiler, Bu aralık Karşıyaka 
•ol açığı ayağına gelen topu 
•1kı bir çekişle Altay kalesine 
~01Iadı kaleci Cemil topun ge
llı Vazıyetine göre avuta gide
ctğini zannederken kale ağla
tına takıldığını görünce hiç ümit 
tbtıediğı bu 2oldan şaıırdı. 

Bu devrede !(ar.şıyakalılar 
daha canlı oynıyorlar. Bilhassa 
müdafileri Altaylıların bütün 
akınlarını kesiyor. Bu yüzden 
Altaylılar bir şey yapamıyorlar. 
Altay kalecisi Cemil Karşıya
kalıların dördüncü dakikada 
yaptıkları bir akında muhak
kak bir gole madi oluyor. 

Bundan sonra Altaylılar hü
cumlara başlıyo rlar, Altay sol 
açığı Hakkı ayağına gelen 
topu ortalıyor, fakat arkadaş

lanndan evvel Karşıyakalılar 
yetişerek topu uıaklaştırıyor-

Alt aylılar istifade edemediler. 
Vahap kale · önünde geriden 
aldığı topu kaleye yollıyor.Avt 
Biraz sonra Enver de aldığı 
topu avuta atıyor. Bugün Al
taylılar nedense topu müte
madiyen avuta atıyorla. 21 inci 
dakikada Valiabın kalecile 
karşı karşıya kaldıktan sonra 
çektiği şutu Cemal güzel bir 
kurtarışla gol olmasına meydan 
vermiyor. Karşıyakalılar bera
berlik golünden başka kalele
rine gol yaptırmamak için çok 
çalışıyorlar, 24 üncü dakikada 
hakem Karşıyaka aleyhine bir 
serbest vuruşu veriyor.Otuz met
reden vuruş yapan Vahap, to
pu ağlara takarak takımını 

1 - 2 galip vaziyete sokuyor. 
Bu golden sonra Karşıyakalılar 
Altaylıların bir iki akınını ke
serek mukabil hücuma geçti
lerse de Altay kalesine yap-

. sonra da hakemin düdüğü oyu
nun neticelendiğini haber verdi. 
Altay 1-2 galip.Oyunun netice
lenmesife beraber tribünlerden 
sahaya bir akın başladı. altay 
taraftarları oyuncuların etrafını 
sarmışlar boyuna tebrik edi
yorlar. Buna mukabil Karşıyaka 
taraftarları da: 

- Ne yapalım futbol bu .• 
Bazan de böyle olur. Bunuikinci 
devresi de var. Diyorlardı. 

Gayri lfaderelerln 
Llklerl 

Muhtelif sebeplerle tehir 
edilmiş olan maçlann bir kıs
mına bu Cuma Halk .sahasında 
devam edilmiştir. 

İlk müsabaka Hacı Hüseyin-

-4- Öz Türkçe karşılıklar 

yağılaşmak, 4. Değersizleş- Afet - 1. lğım, 2. Kır
me, AS. Düşmek, 6. Yozmak. gın, 3. Kırlağan, 4. lJtun, 

Adilik - 1. Alınkılık, 5. Yıkım. 
2. Aşağılık, 3. Bayağılık, 3. Afif - 1. Arığ, arık 
Değersizlik, 5. Densizlik, 6. {Temiz man.) 2. Sili, Silik, 
Düşkünlük, 7. Yozluk, . 3. Yığlıncı (Bak: İffet, na-

Adil - 1. Beğdeş, Bey- mus) 
deş, 2. Denkdaş, 3. Eş, 4. Afitap - 1. Gün, Güneş 
İnam, İnamlık, 5. Yolu. 2. Kuyaş. 

Adil - 1. Düz, 2. Ed- Afiyet - 1. Ayıklık, 2. 
gü, idgü, ezgü, İzgü, İzgi, Emilik, 3. Esenlik, isenlik, 
eyu, eyi, iyi, 3: Keni, 4. 4. Sağlamlık, 5. Sağlık. 
Köni, S. Könü, 6. Tüz. Afiyet bulmak - 1. Eyi-

Adilane muamele etmek- leşmek, iy,ileşmek, 2. Onal-
Könelmek, (Bak: Adalet) mak, Unalmak, 3. Onulmak. 

Adu - 1. Avan, 2. Ca- Agah - 1. Akkan, 2. 
ğıl, 3. Cav, 4. Dayın, 5. Ayık (Aklı başında. dikkatli 
Dargaş, 6. Yağı, 7. Yav man.) 3. Sak (Dikkatli, mü

Af (Afiv, afv, aff) - teyakkız anlayışı tam ma.) 
~· Beşathk, 2. Kiçilü, 3. 4. Uyan:k 
Ötün. 4. Yarlığa, S. Yarlık Agaz _ (Etmek) başla-

Affetmek - 1. Bağış~a- mak. 
mak, 2. Boşlamak, 3. Ertur- Av l B d ki 

k 4 G . k 5 G gsan - . u a ar, 
me ' ·. . ~çırme ' · eç- 2. Çdki 3. Çotak 4 Dal-
mek (Sırının suçundan) 6. v ' ' 
K · k 7 K k K lar, agaç dalları, 5. Oğulduk 
eçışme , . esme , eç- Av p· (B. 

mek, 8. Kedirmek, 9. Ke- gustos - ıçen ı-
şirmek, keçirmek, 10. Öt- çen) ~yı v 
mek, 11. Pağışlamak, 12. Aguş - 1. Bagır (Asıl 
Sağışlamak, 13, YaJkamak, karaciğer demektir. Mec.) 
14. Yargılamak, 15. Yarlı- 2. Döş. 3. Göğüs, 4. Koyun 
gamak. 5. Kucak 

Affedilmek - olunmak - . Ağyar - 1. El, il, 2. 
1. Kicilmek, 2. Koyuveril- Özge, 3. Yabancı, 4. Yat. 
mek, 3. Yalkanmak, 4. Yar- Ahali _ ı. Boy (Bir kav-
gılanmak. · 'k' · d d k. b··ı··k Aff d' . B' .. . 2 mm ı mcı crece e ı o u -

G 
. e ıcı - ırgucı, · leri, oymakları ma.) 2. Bu-

eçırgen . ) 
Affedilen - (Düşman) kdun (~Gıl~:t, ~lalkb~l~kn. Çkolk 

içkin. ere un,, ı e ır ı te u -
Afak - Yer gök kıranı !anılır) 4. El kün, 5. Kara 

(Kıran - Kenar) Karaca (Avam ma.) 6. Ka-
~faki - (Söz, konuşma) rabudun (Avam man.) 7. 

1. Öteden beriden, 2. Şun- Köl~ük, 8. Yıl kün, 9. Yilü 
dan bundan, şuradan bu- Ahar - 1. Agduk, 2. 
radan Atın, 3. Ayrı, ca, 4. Ayruk, 

Aferin! - 1. Alkış!, 2. 5. Başk,-ca 6. lrık, 7. Ôzke, 
Ohkay!, 3. Ya,a! Özge 

Altın ordu 
Senelik Kongresi 
Perşembe akşamı Altınordu 

kulübünün senelik kongresi 
yapılmıştır. Bu kongre çok sa
mimi olmuş ve geç vakte ka
dar devam eylemiştir. Eski 
idare heyetinin raporu okun
duktan sonra sene faaliyeti 
hakkında Sabahattin beyin ver
diği izahat alkışlar arar;ında 
kabul edilmiş, yeni sene hak
kında yapılması icap edea iş
ler üzerinde de görüşüldükten 
sonra yeni idare heyeti seçi
mine baş'anılmıştır. Bu f:eçimde 
birinci te:sliğe eczacı Faik bey 
ikinci re~sı'ğc mnnifoıuracı Nuc
ret bey, l!za1ıklm-a m;rnar ~fos
ut. Behçet, bankacı Refik, ma
nifaturacı muhtar ve bütün spor
cu!arm sevdi~i ve spor hacası 
biye anılan Kemalpaşa hancısı 
hoca Mehmet bey~er intihap 
olunmuştur. Sabahattin bey de 
umumi lrnphTlığa seçilmiştir. 
Yeni heyete l!"uvaffakiyetler 
d ileriz. 
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Ier - Bayrdklı takm:'arı ..ı :-asm-
da yapılmış ve Bayrakh genç
leri güzel bir oyun oynıyarak 
4-1 galip gelmişlerdir. 

Bundan sonra yapılan ve 
şampiyona üzerinde müessir 
olacak olan Bornova - Eşref
paşa takımları arasındaki 
maçta tahminler hilafına Eşref
paşalılar 1-2 galip gelmişler
dir. Bu müsabeka günün en 
heyecanlı maçlarından biri ol
muştu. 

Üçüncü müsabaka Turan -
Dokuz Eylül takımları arasında 
yapılmış ve Turanlılar 1-2 
galip gelmişlerdir. 

Son yapılması la7.ımgelen 
Göztepe - Altınordu ecnebi 
{B) takımı arasındaki maçta 
Göztepelilerin gelmemesi yü
zünden yapılamamış, tehir edil
miştir. Önümüzdeki Cuma gayri 
federe liklerinin son maçları 
yapılacak ve bnndan sont:ı 
gayri federe takımlar şr.mpi
yonu belli olacaktır. 

Kaptan 

Sahife 7 

. 
Türkofise 

Hariç Piyasalardan 
Gelen ,.felgraflar 
21111/934 te Bremen borsa

sında pamu'c, Hamburg borsa-
sında t ütün ve zeytinyağı, 
Londre ve Bremen borsaların· 
da yumurta, Nevyork ve Lon
dra borsalarında incir, Londra 
ve Hamburg borsalarında üzüm 
fiatlerinde bir gün önceye göre 
değişiklik olmamıştır. Pamuk Li
verpol borsası amerikan pamuğu 
ikincikanun t eslimi 6,58, mart 
teslimi 6,56, mayıs teslimi, 5,53, 
temmuz teslimi olanlar 6,49 
Mısır pamuklarının sakalaridis 
cinsleri ikinci kanun teslimi 
o,50' mnrt teslimi 8,51, mayıs 
teslimi 8,45, ten:muz teslimi 
olanlar 8,41, upper cinsleri 
ikinci kt.nun teslimi 7 ,29 mart 
tcs!~mi 7,32, mayıs teslimi, 7,35 
temmuz tcs~imi olanlar 7 ,28 
;cnidir. 

Neveork borsası birinci ka
nun teslimi 12,25-12,26 ikinci
kônun teslimi 12, 28, mart tes-
limi 12,35-12,37 mayıs teslimi 
12,35 temmuz tesl:mi 12,33 ey
lül teslimi olanlar 12,98-12,99 
seııttir fiatlar bir libre içindir. 
Buğday Şikag.:> borsası birinci 
kanun teslimi 87 3/ 4, mayıs 
teslimi 92 112, temmuz teslimi 
olanlar 93 1/4, winnipeg barsası 
birinci kanun teslimi 108 7-8-
108 mayıs teslimi 107 7-8 107 
8-4 temmuz teslimi olanlar 111 
7-8 - 111 senttir. Fiyatlar busel 
başınadır. Liverpol borsası bi· 
rinci kanun teslimi 4,06 7-8 
mart teslimi 4,11 5-8 mayıs 
teslimi olan 5,01 7-8 şilindir 
fiyatlar yüz libre içindedir. 

Mısır Liverbol borsası ikinci 
teşrin teslimi 30 birinci kanun 
teslimi 31 ,01 1-2 şilindir. Fi
yatlar sif plata dört yüz seksen 
libre içindir. Yulaf çavdar ve 
Arpanın Şişago borsası fiatlan 
şöyledir: Yulaf birinci Kanon 
teslimi 53, Mayıs teslimi 50 3/8 
Temmuz teslimi planlar 46 1/8 
çavdar birinci kanun teslimi 
72 1/8, Mayıs tes]mi 75 1/4, 
Temmuz teslimi olanlar 75 114 
arpa birinci Kanun teslimi 72, 
Mayıs taeslimi olanlar 77 114 
senttir. Fiatlar busel başınadır. 

TÜRK OFİS 

Öz Türkçe karşılıklar 

(A) Harfı pan, tapıcı, 2. Tapınç 3. Ta· 
pıncı 4. Tapnağlu 5. Tapsak. 

Abdar - 1. Parlak 2. Abluka - Kabal 
Sulu Abluka etmek - Kanıa· 

Abdest - 1. Annma 2. mak 
El suyu 3. Yunuğ Abonman - Bönk 

Abıhayat - 1. Bengi Abraş - l.Ala 2. alaca 
Su Bengi yahut menaı benekli, 3.çapar 4. T oğa ala 
suyu, 2. Dirlik. Abus - 1. Asık, yüzü 

Abiru - Yüz suyu. asık, asık yüzlü 2. Burtur 
Abızülal - Duru su 3. Butur 4. Çıtık 5. Çatık 
Aba - l Atalar yüzü çatık, çatık yüzlü, 6. 
Abadan - 1. Bayındır Ekşi, yüzü ekşi, ekşi yüzlü 

2. işlenmiş 3. Şen 7. Förtük 8. Gonsur 9. Hoot 
Abdal _ (Derviş man.) 10. Kiklik 11 , Somurtkan 12. 

1 A (M- . u •t Sorutkan. 
. rzı unzevı ermı e., Ah .. .. k 

1 
Ç 

) 2 M k 3 S. us gorunme - . a· 
mao. . ayma , ıyez k 2 S rtm k 3 T 
4 S k tınma . omu a . om-

. ını · kurmak 
{Ahmak manasına olan 

Acaba - 1. Azu 2.Ebey 
abdal için : Bak: Aptal) 3. Erkin 4. ikin S. irkin 

Abes - 1. Ayga~ Ay- Acayip - 1. İnaktı 2. 
k.~~. 2. Boş, boş ış 3· Mungadınçığ 3. Sanbaşka 4. 
çuruk 4. sa~~a. Tan 5. tanak 6. tang·lançığ 

Abesle ıştıgal eden - 7, tansı 8. tansık, tansulc 
Yelkovan .. 9. Toşkun 10. Yavlak (ya-

Abes soylemek - Ya- k b- ··k k gayet man, pe uyu , pe , 
bana söylemek ·· ı 

~ guze man. 
Abide -1. Bağana (Sü- Acele - 1. Ağtaru 2. 

tun direkman) 2. Bekgütaş acevit 3. aladı 4. alat 5,aşga 
3. Bengü (Mengü, menkü 6. aşgıç 7. aşuk 8. bat Pat 
- ebedi - 4. Bengütaş 5. 9. Calt 10. Çabuk, çabukluk 
Bitiğtaş, bitik taş (yazıh 11. Evdi 12.Eve, İve 13.Eve
abide man.) 7. Dikiliş taş 8. di 14. Evet 15. Evgi 16.Eviş 
Kurçak (Heykel man) 9. 17. Evme 18, Evrek 18. ıv
Sıntaş (bir sureti temsil eden cek, Evcek 20. İvdik 21.İve
taş man.) 10. Yüğünük. di 22. iveti 22. İvi 24.Kakşa 

Ahit - (Abd) 1. Ka- 25. Kay 26. Kıstavul 27. 
rabaş 2. Karavaş (daha çok Mendeş 28. Övecik 29. Şep 
cariye man.) (K. T.) 3 . Kar- 30. Şımga 31. Sımgar 32. 
nak (yaşlı ha!ayık man.) 4. Şındak 33. Tazar 34. Tele
Kul 5. Köle 6. Tikin (Asıl sik 35. Terk 36. Tez, tezlik 
manası Prens, Han gibi 37. Tizgir 30. Tızık 39.Yap-

bir ünvandır.) rağm 40. Yelep 41. Yelgin. 
Ahit - 1. Tapınan, Ta- Aceleci, acul - 1. Abı-



Tütün Satışları S ı a 
4'CI 

Ermek Uzeredir 
{eko tenin Azlığına RağmenBuMem

lekete 1,5 Milyoıı Lira Fazla Girdi 
Tütün satın alma işi mmta

kamızda bitmek üzeredir. 
Piyasanın açıldığı günden 

diine kadar satılan tütün mik
tarı 11,5 milyon kiloyu bulmuş 
ve 12,5 milyon kilo tahmin 
edilen rekolteden şu hesaba 
göre geriye daha bir milyon 
kilo kadar tütün kalmıştır. 

Satılan bu rütünlerden Geri 
Tobako kumpanyası 1,700,000, 
Glen T obako 1,900,000, Ame
rikan Tobako 1,800,000, inhi
sarlar idaresi 1,900,000, F ele
mcnk Tütün şirketi 350,000, 
Ostro Türk 350,000, küçük 
alıcılar 1,500,000, kilo almış

lardır. 

Bazı kumpanyalar el'an mü-

Kıbrıstan EŞek 

Alınacak 
Vilayetçe bu sene muhtelif 

köyler için Kıbrıstan damuhk 
Eşek satın alınacakbr. ViJa yetten 
bütün kaza ve nahiye müdür
lüklerine gönderilen bir tamim
de bunun için köy bütçelerine 
tahsisat konulması ve Kanunu
evvel ayı içinde Ziraat banka
sına bu paralann yatırılmış 
bulunması lizımgeldiği bildiril
miştir. 

Geçen sene alınmış olan 24 
Eşek aygırından çok eyi verim
ler elde edılmiştir. Henüz sekiz 
on aylık Sıpalar köylü tarafın
dan 50-70 lıraya satılmıştır. 
Şimdiden avans suretile köy 
bütçelerinden para gönderile
cek ve yeni aygırlar aşma mev
simi olan Nisan ayında getiril
miş ve köylere dağıtılmış bu
lunacaktır. 

Kaza ve nahiyelere uzak olan 
köylerde bu aygırlar eyi mu
hafaza edilememekte ve bakı
lamamaktadır. Onun için kaza 
ve nahiye merkezlerinde bu 
aygırlara mahsus olmak üzere 
300-400 liraya çıkan fenni ahır
lar yaptırılacaktır. 

bayata devam ediyorlar ve tü
tün bulabilmek için köy köy 
dolaşıyorlar. 

Bu sene tütünün kilosu va
sati ölarak 60 kuruştcn satıl
mıştır. 

Rekolte 12,5 milyon kilo tah
min edildiğine göre temin ettiği 
para 7 ,5 milyon liradır. 

Ceçcn sene rekolte 18 mil
yon, yani bu seneden beş bu
çuk milyon kilo fazla olduğuna 
nazaran vasati fiat 35 kuruşta 
kaldığından temin ettiği para 
6 milyon lira idi. 

Bu sene ufak rekolte ile te
min edilen para geçen seneye 
nisbetle bir buçuk milyon lil'a 
fazladır. 

Adliyede: ------Mavrako Mustafa 
Yirmi Sabıkası Olan Katil 

Beş tepelerde metresi Fah
riyeyi biçakla yaralıyarak Öl
düren Mavrako mustafanın mu
hakemesine dün Ağırcezada 
devam edilmiştir. 

Dünkü celsede suçlunun ve
kili müdafaasını yapmışbr. is
tintak kararnamesinde yazılı 

olduğu gibi suçun taammüden 
işlenmeyip fazla muhabbetle 
sevdiği Fahriye hanımın baş
kasile vukubulan münasebetini 
haber alan müekkilinin müte
hevvir olarak cinayeti işlediği
ni söylemiş ve esbabı muhaf
fefei takdiriyeden sayılan bu 
noktanın nazan dikkata alın
masını ve eezasının o suretle 
tayin edilmesini istemiştir. Suç
lunun yirmi kadar sabıkası var
dır. Bunlar hakkında tahkikat 
ve tetkikat yapılmasına ve on
dan sonra cezasının tayinine 
karar verilmiştir, 

-2- Öz Türkçe karşılıklar 

dık2. Çalkavuş 3. Çere- meraretle ağlamak, yalvar
mitçi 4. Ef elekli 5. Efirkli mak man ) 
6. Evcik, Evecek. Evecik. Aciz - 1. Alık, Alınk 
İvecik, 7. Evcen, Evecen 8, (Ahmak, Budala man.) 2.Alu 
Evgin, İvegen 9. İvek 10. (Ahmak, Budala man. 3. A
İvekli 11. İvidi 12. Kavdır pışık 4. Aydaşık 5. Becerik-
13. Kavdurulu 14. Kayan 15. siz 6. Casık 7. Çalapa 8. 
Tatalacı 16. Telesik 17. Te- Çolpa, Çulpa 9. Çorlu 10. 
rekli 18. Yelegen Çöçen 11. Çöştebek 12. Dö-

Acelecilik - 1. Eveklik şünüksüz 10. Eksin 14. Elkit 
2. İvencelik 3. İvgenlik 15. Eme yaramaz 16. Emsiz 

Acele etmek- 1. Alak- 17. Enez, Eneze 18. Engül 
lamak, Aletlamak 2. Aşımak 19. Gevşek 20. Güçsüz 21 
3. Aşukmak, Aşıkmak 4. Gücü yetmez 22. Herken 
Cahlamak 5 Çapmak 6. Çal- 28. Keperim 24. Koptak 
mak 7. Dombulak 8. Eftik- (Kaba, terbiyesiz man.) 25 
lemek, Eftik etmek 9. Eviş- Mıymıntı 26. PıMrık 27.Sav
mek 10. Evmek 11. lvemek şalak 28. Silviz 29. Sünepe 
12. İvmek 13. lmgırmak 14. 30. Süneşik 31. Şaşırmış 32. 
Kabalanmak 15. Kıbırtmak Tutkun 33. Uyuntu 34. Ya-
16. Seğirtmek 17. Şımdamak hmı alçak 35. Yargır 36. 
18. Tabranmak, Tafranmak Yasık 37. Yılık 38. Yılmış 
tavranmak 19. Tavratmak Aciz görünmek - Ba-
20. Telsimek 21. T erklemek sınmak 
22. T ezikmek 23, Urnuk- Aciz kalmak, olmak -
mak 24. Üğürtmek 25. Yel- 1. Alıklamak 2. Apışmak 3. 
mek yilmek 26.Zombuldamak Armak 4. Çalırmak 5. Elik-

Acele ile, icilen, acele- mek 6: Gevşemek 7. Kat
ten 1. Anatlayı 2. Bürüme kalmak, Ketkalmak 8. Ocu-
3.Çabucak,çabucak çabukça- mak 9. Şaşalamak, Şaşır

buk 4.Çalığ 5.Çapar 6.Çarça- mak 10. Üzelmek 11. Yıl
buk 7. Elden, tez elden 8. mak 
Evdiye. Acız kılmak - 1 Apı~-

Acemi - 1, Başbilmez tırmak 2. Gevşetmek 3 Şa-
2. Çolpa, Çolpu 3 EJevey şırtmak 4. Yıldırmak 
4. Olçum 5. Tor, 6. Torlak Acuze - 1. Cadı, Kan-
7. Toy cık 2. Kocakarı 3. Kurutka 

Acente - Cumuşcu 4. Kurutkan 5. Sinnek (Yk: 
Acibe - 1. Tanalınku (Sin - mezar) (Bak: Fertut) 

2. Tanğsak, tansak 3. Yancı Adale - 1. Bulçun 2. 
Aciz (Acz) - 1. El yet- Bulşuk 3. Çiğneti (Ayakla-

memek 2. Ensizlik nn ve omuzluann kaba et-
Acizle istemek - Til- Ieri man. Çiğin - omuz arka) 

mürmek, Tilmirmek (ümit ve 4. Kaba et (But man.) 5. 
hasretle bakmak, tikayet ve Kon et 6. Sekirden 

Yenı Asır 

Nizamnamesi 
•••a••••••••••ııııı••••••••••••••ıııııaıııı••••••••••ııııııaı•ııııeeııaııııı••ııııaııııııııııaıııııaııı•ı••• 

ev 
z 

a Tetkik Edilen Ni
ro ·esi i Neşrediyoruz 

--------------------------~~-------------------------------( 2 Kanunusanide tatbikine 
başlanacak olan !:oyadı ka
nununun tetkik edilmek 
üzere Devlet Şürasma ve
rilen nizamnamesinin ilk 
kısımlarını koymuıtuk. AJt 
kısmın da bugün neşredi
yoruz: ) 

Madde 37 - Mahalle mü
messilleri de bu defterlerin al
tını tastik ederek makbuz mu
kabilinde belediye reislerine 
teslim ederler. Belediye reis
leri bunların altını belediye en
cümenlerine tastik ettirdikten 
sonra kazalarda kaymakamlara 
ve vilayet merk~zlerinde nüfus 
müdürlüklerine makbuz muka
bilinde verirler. Diğer nüsha
larını da demirba'Ş olarak bele-
diyede saklarlar ve seıeften 
halefe devrederler. 

Madde 38 - G<!rek muhtar
lar ve gerek belediyeler bu 
defterleri 2-7-936 tarihine ka
dar bitirmeğe ve 15-7-936 ta
rihine kadar tastikli olarak 
kaymakamlara veya nüfus mü-
dürlüklerine vermeğe mücbur· 
durlar. 

Madde: 39 - Muhtarlar ve 
mümessiller bu defterlerin biti
rilınesi için 217 /36 tarihini bek· 
lemeye mecbur olmayıp köyle
rinde veya mahallelerinde bu
lunan nüfusun yazılması so
nuna erince derhal tasdik ede
rek muhtarlar kaymakamlara 
veya nüfus müdürlerine ve mü
messiller de belediye reislerine 
teslim ederler. Belediye reisle
ri de şehir veya kasabanın bü
tun mahallelerinin bitirilmesini 
beklemiyerek yazımı tamam 
eden mahallelerin defterlerini 
üç gün içinde tasdik edip kay-
makamlığa veya nüfus müdür
lüğüne teslimle mükellef tirler. 

Madde: 40- Defterlar kay
makamlara veya nüfus müdür-

lüklerine teslim edildikten son-
ra bu defterlere yazılmıyarak 

yazısız kaldıkları anlaşılan nü
fuslar için ayrı nümunesine uy
gun soyadı kağıdı doldurularak 
altı ev başkam veya ergin er
kek veya kadın tarafından ve 
bunun da altı köyler.de muhtar 
ve ihtiyar heyetleri ve kasaba 
ve şehirlerde belediye mümes
sili veya belediye reisliği tara
fından lastik o:umıp aynca nü
fus dairelerine imza mukabili 
teslim olunur. Bu münferit ka
ğıtlara yazılanlar köyde muh
tarlar tarafından köy soyadı 
defterine ve şehir ve kasaba
larda belediyelerce o mahalle
nin soyadı defterine yanlmak 
ve hızası soyadı sahibi tarafın 
dan imzalanmak veya mühür 
veya parmak izile lastik edil
mek mecburidir. Nüfus daire
leri de bu defterlerde bu 
adamlann hizasına tesellüm 
imzasını koyacakhr. 

Madde: 41 - Köylere ve 
mahallelere soyadı defterlerini 
yapmak üzere ücreti o köy 
sandığından veya belediyeden 
verilmek şartile kaymakamlar 
veya valiler tarafından muvak
kat memurlar tayin olunabilir 
veya mevcut nüfus veya diğer 
devair memurlarından müna· 
ıipleri tavzif edilebilir. 

BÖLÜM V 
Soyadlarını NUfus KUtUk
lerlne ve doğum klğltla

rına ı,ıenmesl 
Madde: 42 - Kaymakamlar 

ve nüfus müdürleri kendilerine 
makbuz muk'abili teslim olunan 
defterleri gene imza mukabili 
nüfus memurlarına ve müdür
lerine ve başkntiplerine teslim 
ederler. 

Bu defterler o nüfus daire
lerinde demirbaş eşyadan ma
dut olup ciltlenerek saklanır 

Öz Türkçe kaJ]ılıklar -3-

Adalet - 1. Könilik, Ademi tenasüp- Oran-
Könülük (Doğruluk "droi- ıızlık. 
ture,. man.) 2. Orta, 3. Te- Adet - • ~· Baş ~Beş 
ndik, Tenlik, 4. Tüzlük, 5. ia~~~yunp-·~ baş s;g~) 
yargı, yargu, 6. Yulu, Yu- 4' So ' 5 oSgun, 6 53. agış, 
1 

.. • an. • ayı, • ayın 

ug. Ad d. · 
Ad 1 t . _ Tu·· zsüz e ı gayn muayyen -

a e sız . B 1.. .. y (Bak t d •• 
A• d· 1 Öl .. (R e ursuz ıagış, : a a ... 

ap - . çum e- rakam.) 
viş, tavır man.) 2. Tura, Adet _ 1. Acur, 2. Co-
3. Yol, 4. Yon, 5. Yordam, la, Cula, 3. Cora, Coramal. 
Yolda~. • .. 4. Çang (iman, nizam, ört 

Adap ve erkan - Con man.( 5. Çığır (Yol, uslfıp, 
cosun tarz man.) 6. Görenek, 7. 

Adavet - 1. Boz, 2 K k k k O ô 
Ö 

. y • ılı , ili • 8. ran, rün, 
ceş, 3. Üz, 4. Yaglık, 5. Urun, 9, Öğreyük, 10. To-

Tavlık . ka, 11. Toğu, Toku~ 12. Tör 
Adavet beslemek-Öce-- 13. Töre, 14. Tuka, 15. Tu-

mek. ra, 16. Tutaş, 17. Tutum, 
Adavet etmek - 1. Ar- 18. Türe, 19 Ülgü (Ölçü, 

dıkmak, 2. Buşmak, (Ça- kalıp, model ve adet, kaide, 
gataycada muazzep ve ren- nizam man.) 20. Üsün 21. 
cide olmak, hali diğergün Y oruk, 22. Yosun, 23.' Yön. 
olmak man.) 3. Kıdmak Adete mugayeret - Yol
(Düşmanca hareket ve mu· suzluk. 
amele etmek man.) 4. Ya- Adete mugayir - Yol-
nırmak, 5. Yatlamak (Ça- suz. 
gataycada tağrip etmek Adet etmek, -edinmek-

manA.)davet . t k 1. ~şmak, 2. Alışık olmak, gbs erme -
Ö 

3. Kılınmak. 
çlemek A. d ti f k' d E e n ev ın e - r-

Addetmek - 1. Podo- tüngi. 
mak, (Bir kıymet vermek Adetullah _ Oruk. 
man.) 2. Samarmak, 3. San- Adeta _ 1. Bayağı, 2. 
garmak, 4. Saylamak, 5. Bayak, 3. Düzce, 4. Enikonu 
Saymak, 6. Tutmak. Adi _ 1. Alı, 2. Alığ 

Adem - Yokluk (Aşa- (Redi man.) 3, Alu. 4. An
ğıdaki terkiplerin ilk cüzü- ga (Kıymetsiz man.) 6. Aşa-
dür:) . . .. tı, 7. Aykak, 8. Bayağı 

Ademı hoşnudı goster- (Alelade man.) 9. Bulduk, 
mek - 1. Günremek, 2. 10. Değersiz, 11. Deyme, 
Künrenm~k,. ~ünürenmek 12. Engin, 13. lnga, lngı, 

Ademı ıktıdar - Pu- 14. Pırpın, 15. Tülüngü, 
luçluk. 16. Yatlı, 17. Yoz (Cinsi 

Ademi inzıbat - Baş· bozuk, mütereddi man.) 18. 
sızlık. Zaya. 

Ademi nezafet - 1. Çı- Adileşmek - 1 Alık-
bıllık 2. Pislik, 3. Kirlilik. mak, 2. Apğılamak, 3. Ba-

ve seleften halefe zimmetle 
devrolunur. 

Made: 43 - Her köy def
terine yerlisine ayrı, yabancı

sına ayrı olmak üzere birden 
başlıyarak hane numarası gibi 
soyadı numarası konacaktır. 

Her mahalle dofterine de 
köy defterleri gibi yerlerile 
ayn, yabancılara ayn olmak 
üzere numara yürütülecektir. 
Bir köy veya mohalleden -
defterede sonra - ayn soyadı 
kağıdı verilerse bu kağıtlar 
o defterlere zamkla yapışhrı

lacak ve soyadı numarası bun
lar üzerine de yürütelecektir. 

Madde: 44 - Her köy ve 
mahallenin soyadı defterleri 
kabilse ayrı ve değilse müna
sip miktarı bir araya getirile
rek ciltlenecektir. 

Madde: 45 Her köy ve her 
mahallenin soyadı defterlerin 
köy veya mahallenin nüfustaki 
esas defterine işlenecektir .• 

Madde : 46 - Soyadı esas 
defterine yazıldıktan sonra ve 
soyadı sahiplerinin doğum ka
ğıtlarına yazılıp nüfus dairele
rinin resmi mühür ve memurun 
imzasile tastik olunur. Soyadı 
esas defterine işlenmedikçe do
ğum kağıtlarına yazılması mem
nudur. 

Madde : 47 - Eski yazı ile 
yazılmış olan hüviyet cüzdan
larına soyadı yazılamaz. Bu gi-
bi cüzdanların yeni harflerle 
değiştirilmesi mecburidir. 

Madde : 48 - Nüfus daire
lerindeki memur ve katiplet' 
soyadlannı esas defterlerine 
işlemeğe ve doğum kiğıtlan
na yazmağa yetişmiyeceklerio· 
den vali ve kaymakamlar nü
fus dairelerine diğer daireler
den lüzumu kadar yardımcı ver-
mekle mükelleftirler. 

Nüfus daireleri yardımcı ge
len memurlara ayrı köy ve 
mahalleler vereceklerdir. Her 
memur kendisine verilen köy veya 
mahallenin esas defterlerini ve 
doğum kağıtlarını işlemeğe 
mecburdur. Ayni köy ve ma
hallenin başka başka memurlar 
tarafından işlenmesi ve doğum 
kağıtları da başka memurlar 
tarafından doldurulması yasak
br. 

Bu memurlar işledikleri soyadı 
defterinin taraflarından işlendi
ğini anlatan bir şerh yazarak 
altını tastik etmeğe ve nüfus 
dairesi memuruna da tastik 
ettirmeğe mecburdur. 

Bir esas defrine geçirilen 
soyadlarının cümlesi doğum 
kağıtlarına yazılamamış olursa 
bu perakende doğum kağıtla
rına soyadları nüfus memuru 
veya memur edeceği kimse 
tarafından işlenebilir. Ancak 
bu yolda doldurulan doğum 
kağıtlarına yazılacak şerhlerin 

nüfus memurları tarafından 
imzalanması lazımdır. 

Madde : 49 - Nüfus me
murları, katipleri ve yardımcı 
gelen memurlar soyadı defter
lerini ana kütüklere ve doğum 
kağıtlarına işlerlerken 7, 8, 9, 
10, 11, 12 ve 13 üncü madde
ler ve bu nizamname ve soya
dı kanunu hükümlerine aykırı 
olup olmadıklarına dikkat et
meğe ve aykırı olanlan işleme
yip kaymakamlığa ve kayma .. 
kamı olmıyan merkez kazala
rında valiye bildirmeğe ve bu 
makamlardan gelecek emirlere 
göre işleri yürütmeğe mecbur
durlar ,Valiler ve kaymakamlar 
bu hususta icap eden emri 24 
ıaatta vermekle mükelleftirler. 

Madde 50 - Nüfus memur
lan 2-1-935 tarihinden başlıya-

25 Teşrinisani 193~~ 

Bir İngiliz 
Sılıha t Ynrd una 
'fecavuz Etıuis 

.~ 

Alsancakta Tüak Kalbi so" 
kağında oturan İngiliz tebaa-
sından ve Aydın demiryolu 
kumpanyasında umuruceriye 
muavini Con oğlu Hanri fazla 
sarhoş olarak Sadık beyiP 
sıhhat yurdunr taarruz etti
ğinden kakkinda kanunu rnu" 

ameleve başlanmıştır. 
Çarşafı Almış 

İmam hanında yatan seyyar 
koltukçu Mustafa, Sağır İsıni" 
il oğlu Mehmet efendınin bit 
yatak çarşafını çalıp kaçbğı 
iddıa edildiğinden yakalanınıŞ 

ve tahkikata başlanmıştır. 

- 55? 
Dakikada 

Buharla 
Bukle ve geniş ondulasion 

A. Necati 
Alsancak - Mesudiye 99 

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

rak nüfus kütüklerine yazacak" 
lan doğumların soyadlarını da 
beraber yazarlar· Soyadsız biç 
bir doğumu yazamazlar. Y enİ" 
den tabiiyete alınanlar da nii" 
fus kütüklerine soyadları ile 
birlikte yazılırlar. 

Madde 51-Köy ve mahaUe 
soyadı defterleri tamamen esa5 
defterlerine ve doğum kağıtla" 
nna işlendikten sonra gelece1' 
perakende soyadı kağıtları nii" 
fus memuru veya katipleri ta· 
rafından işlenecektir. 

Madde 52 - Soyadları esa' 
defterlerine işlendikten sonr' 
her kaza hurufuheca üzerindeıı 
nümunesi veçhile bir soyadı 
bileği (repertuvan) yapmağa 
ve bunun bir nüshasını mer-
keze göndermeğe mecburdur. 

BÖLÜM: Vl 
TUrlU HUkUmler 

Madde: 53 - Soyadı defter· 
Jerine, soyadı Kiğıtlanua soY 
adı için verilecek istidalara 
ve vesikalara, doğum kagıtla· 
nna yazılacak soyadı şerhlerine 
pul yapiştırılmaz. 1 

Madde:54-Soyadluım nüfll5 

kütüğüne ve doğum kaatlarııı' 
yazma işinde ihmali görülen ıne' 
meurlar heymakamlar bir haf· 
tahğa valiler on beş günlüğe 
kadar maaş kesme cezası ~e.: 
rebilirler. Bu kararlar kat 1 

olup ilk ödenecek maaştan ke' 
ıilir. 

Madde : 55 - 217 /937 tari· 
hine kadar soyadını köylerde 
muhtarlar ve şehir ve kasab•' 
larda mahalle mümessilleriı>~ 
veya nüfus dnireleine veya v,li 
ve kaymakamların memur ede' 
ceği kimselere bildirmiyeolet' 
den beş liradan on keş liraY' 
kadar ve bu iş için bu niıao>' 
namede verilen ve hükunıet: 
çe verilecek olan vazif elefl 
yapmada ihmal görülen nıul>: 
tarlar ve ihtiyar heyetletJ 
azasının her birinden ve bt' 
lediyece memur edilenlerde" 
10 liradan 50 liraya kad'' 
hafif para cezası alınır. )J~ 
cezalar mahalli idare heyetletJ 
karan ile verilir, Ve vali veY' 
kaymakamların tastiki ~e 
katileşir. 

Katileşen bu idare heyeti 
·s· 

kararlan ayrıca tahsil koJIJ11'' 
yonları kararına lüzüm kalın• ... , 
sızın: tahsili emval kanunu b~ 
kümleri dairesinde zabıta 
infaf ve tahsil edilen ceı•.1'; 
makbuz mukabilinde ınali~1, 
veznesine yatırılır. Tahsil edı, 

. l b. .. be'' 
mıyen ceza ar, ır gun ti' 
bile valiler veya kaymakanılat 
rafından hapse çevrilir. ,.,.e 

Madde: 56 - Bu niı~~ de" 
hükfımleri 2-1- 935 tarıhiJI 
itibaren tatbik olunur. 11' 
• 0' 

Macde: 57 - Bu niıaıtl 1'i' 
nin hükümierini Dahiliye ve 
li yürütür. 



NSANLIGIN HALI 
YAZAN : Andre Marto 

Tlrkp~• Çeviren: N--.. E ... 
BiRiNCi KISIM 

-104-
bd.inin de bn ili beldeme- t - Katofl 

le laenziyen haldea kurtulmaia Ba adam, Hammelrih'in or-
~ımaj'a, dlU'DIAdan konut- t.ağı L11)'UfUen'di· 
-.,. ihtiyaçlara Tardı. Katof - Ne nr? 
-.ttezin nasıl zaptedtJdinini, - Nerede kurşuna dizclik-
kiJo haöisbanesinclea, K6nig- lerini biliyor musan; yakında 
le ileler konuftujwıdan bah- mı, uzakta mı? 
JebMk istiyorcli; Kiyo mava- - Bilmiyonun. Bildijim yal-
k.t hapse k~llDadan 6nıce nu: buradan tüfek sesi ifitil-
lla11d tevkif edilmemiı oldu- mediğidir. 
... haber •lm•fh. Daha uzaklardan gelen bir 

ICatof yan tarap, Kiyonun ses: 
ll~n yamaaaa acuun ikisini - Denilene bakıhrsa cellit, 
\lrwrinden ayirabilditi kadar adamları 6ldtirdükten sonra 
11Zata uzanımtb. Aizı yarı altın diılerini aöldlyonnuş. 
içik, nefdi .... albaclaki Bir bafkası: 
..._klun tifik, •iTieri hemen - Mmurumda değil, alhn 
l.emen kapalı, fakat yahm difim yok benim. 
llamün verdiği, çekingenlik ve Oç Çinli sigaralannm duma-
llulıakeme bilmiyen mutlak mnı durmaksızın savumyorlardı. 
dostlukla Kiyoya baih idi: Bir az atede, bir yarah ordu: 
Tehdit ve yaralarla dolu ka- - Fazla kibritiniz var mı? 
ranhldarda, el açu niumına _ Evet. 
'-lh bittin hu bnlef]er 
'1'uanda, on- baya~ misin!:?ana bir kutu g&ıderir 
tatlık kaydanll:a clflpalf Ye laG- Lu kutuya, elden ele geçire-
idim Yemİf hayat d61dbatlleri.. 
Batiln bn adamlar, •eçip _ gi- S,,~t~ .::r ghderdi. 
derken, lrenclileriae ait olabi- - Ceauıca ölcliiimüa ot-
lecek olan tek bliyilklliill tutup )uma bildirilmesini isterdim, 
rablamak istemitlerdi.. ..ı -eli Muhafızlar nç Çinli getirdi- uc ·, ve sonra alçak sesle ilive 
.__ etti: "Ölüm kolay değil." 
~. Bunlar savqtan önce tu- Katof ta içinde, hir rahatlık 
W.utlar, tö1'e biyle muba- duyuyordu: ne bıuı, ne ço-
lreme edilmiperdi ve timdi cuiu varda. 
'-tuna dniJmeti bekliyorlardı. Rapı açıidı: 

Bualardaa biri ı.pdı: - Sonu Vıa -
••••• 

Balkan Postası 
- ~atı 6 lla sdn/~M - t.U. etmiflenlir. Bsmclaa do-

l;u ayı içinde yapılu 580.638. laya· bir kerre düa Tirk -
000 clralami •zhrillde 74.556 .._, Elea dutluğunan ehemmiyetini 
tona kal'fl, 1.360.944.800 drahmi kabul etmek lizunge6r. 
dejerinde 98.451 tono çıkmış- Katimerini gazetesi de di-
fır. ~ ~ 
Tiril • Helen TIC•el AR- ,, Bu mılqmada en ml1ıim 

ıa,...... Ve Helen ve pyui memnuniyet nokta, 
&aDl•l•i't iki 61ke arasında sıkı bir ti-

Ba aJDl ilt haftailmcla An· caret temaunın sailamlllfllllf 
~kanda imza ohmu Ttlrk - He- o1..w.1ar. Ba auretle iki ülke 
,._ ticaret ••lepsw ulrlr•wla keadUerini birbirine bağbyan 
lalkümet taraftan Proia geze- baf1an kunetlendirerek bir 
t.li fUDU yazmaktadır: birlerini tamamlamak fırsabm 

• Yeni - Tirk Helen ticaret bulacakJarclır. 
..a•ıması iki ülke arumdakl Venizelist "Elefteron Vüna" 
~arın l&jlamlatım laer tirli guetai ise ba yeai Ttirk -
tl.aıda istiwHız it hitlili il- Elea. ticaret anlapn••ım da 
lıalderini bir kerre daha ala· tenkit etmekte ve Yunanista
'-di. T.W,e. aJDI n-nd• ma Tlrldyeye Japacajı fazla 
Y.....u.tanm da elde ettiii ihracabn kiğıt üzerinde naza
lllallan elde etmektedir. Ttltlln riye halinde kalacajım llyli· 
llai, tuaP kibi, kuru izim ~ diyor ki: 
t..ıer ıeyler FbL .. Bunun " Y-'niatuın Türkiyeye 

1ri yapılacak bir mlba- ibraclbma fazlalqmua ancak 
tele anlqmanun bu mesele ...W maddeler ihracile olabi
lıerinde mlllıim surette dur- lir. Halbuki Tlrkiye IMa la.m
..._ kaqıhklı mlbadeleye ge- ta keneli ihtiyaam kendi da
lllif bir alan bırakmam llzun bili istihsali ile kapatmak 
Mmekte idi. Domu hir it. siyasetini takibeylemektedir. 
~ diqhcuinden kuvvet Bundan dolayı her ne oluna 
..... iki •e marahhulan olma Y••••nm Tlrkiyeye 
'- yeni ticaret anlafma:smda karfl olan ticari vaziyeti dai-
l-.nisaana yeni bir takim ma borçla bir vaziyet ola-
~tler ve kolayllklar cektır. ....... 
Zabıta Haberleri: Kültür 

ll•klebl ao~m ... 
kemerde hamam 80btında (26) ~a nushası zengin miin-
it F uıl bq mekteili.ae ıi· derecatile. çıkb. Bu sa~da dok-

"- bir lurSIZ bepnualfim oda· ~· Neca: K~~ be: fyo-
llllada buhman bir fotoğraf ma- bOJI. ve .z~kJ!; 1 ım. inkı~et 
L:...._ • ile w1- eym yenı wer e, yem -
~ ,__ &llD t-.: Piı· llplara; doktor Necati K-.1 
lb P- F· beJia aauf nedir? mlf~ 
Hırsız zabıtaca ar811111Aktadır. Emin beyin köy mualliminden 
labahlı s.,redarke.. ek--•- ı ___ _ ._ Ayteki be • k ciJ d Ali ef nt1• •• m &.upuar; IBmet D yın 

......:çe er e e 1 camn Almanyada maarif makalelerile 
ela toplanan kalabalıjı lrf L- • ~ el L:l • .ıt • ..__ kt lan s· f - an ~yın Sln.uguu amayesı 

l'~etme e. ~ ıvash 1811Ul- ve l.met Aytekin beyie ten-
...:,~~ Kadırm ciizdamm yan· kitçi; Satkı Şilkrll beyin kırmızı 
L.;!cıli~ suretile qn-an nbı- ay effltun vatandaflD vazifesi 
~ A& otlu Haar ya• yazdan ftl"dır. Olmyucalanmı-

naııştır. za taniye ederiz. 
,..._Yolltcı•Ç•lı• ..... 

Asansörde Nebahat sokoğın- Kmnah Ve Blçaldılar 
~ ebaraa Bekir kansa Pakize 1.abıtaca yapdan 1m1umi araş-
.._ ~vde bul~~ia mrada bnnacla Tepecikte il.._ ot-
,.....e lll'ft lthiyeti '91& ol- t. Celilde bir kama ve tiltün

.. ili" lurm& tarafmdaa el Kerim oilu Miminde bir 
.,,.. ... ~dit-~ llıiçak g6rülerek abnmıı ve 

Ye almaca tahkikata haklannda tahkikata batfan-
m #lr.. 

Havacılık Ve 
Spor 

Tanare cemiyeti tarafmdan 
çakanlan "Havaahk ve Spor" 
mecmuuımn 131 inci S&)'ISI çık
llllfbr. Okurlarımıza bu mec
muayı allka ile takip etmele
rini tavsiye ederiz. 

lnönü Vapuru 
Mersin Postnı 

27 ikinci tefrin sah günü 
saat onikide iskelemiz-
den harekette Kupdaşa,Kiil
ltlk, Boclnam, Rados, Mar
maris Hanya, Fethıye, Kal
kan. Kat. Finike, Antalya 
ve Mersine gidecektir. Av
dette Alanya iske!esine uğ
nyacakbr. 

Birinci kordon No. 92 
TELEFON 3658 

1-3 1992) 
• wııaaıa*'ıait ı 

Kubiaç Asliye Hubk Ha-
kimliğinden: 

Kırkağacın Hıdır aia mahal
lesinde Çal kazasİnın Bekirli 
k6yiiaden Hüseyin kansa Fat
ma lıanım tarafından kocasa 
İsmail oilu Hiiseyin efendi 
aleyhine açılan bopnma dlva-
sınm 18/11/934 tan"lıli muha
kemesinde mlddeialeyh Hlse
yin efendiy~ ilinen yaptlan 
davetiye Dzerine gelmemif Ye 

ne de bir Yeldi ~erme •ı 
oldağandan hakbıda uauJtln 
401 nci maddem macibiDc:e gıyap 
karan teblğiae •~ -111aakeme
Dİll 9/12/934 Pazar ,ona saat 
ona talikine karar •erilmiş ol
dajundan mücldeaaleyla H&ae
Jİll efaııdi mahkemenia ...ı
lak buJunclain glD ve autta 
Kukapç Asliye Hukuk mala
kemesiade bizut ve,. ltir ye
ki& bamat g&ıdererek laam 
ha'nnmadıjı takdirde muhake
meain gı,abmda icra lnl1-rait 
uaallhı 141 nci madaetine tev
fikan gıyap kararı tebJiii ma-
kamına kaim ohMk 8zere ilin .-r: ..... (981) 

CU HASTALI RI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aoih ..,_ 
lkametklhmı Birinci Kar-

onda Tayyare Sineması civa-
rında 222 Numaralı en.nak
letmiştir. Hutalannı eskisi 
ıihi lkinc:i Be,ter ......... 
84 Numarala maayeaeltne
liacle kabul eder. 

Em Telefaaa: 30SJ 
lılaayeaeUae Telef1a1t0 ~• 

RS 

Zayi ikamet 
Teskeresi 

..... F.maiyet .....ımyetia
den ·-wa •erilmit 4446 N.h 
ikamet tezkeruini zaJİ e;rle
dip.dea cliieı" bir yellİ8İllİ Çl

karacajım için eskisinin hükmü 
olmadıjmı beyaa eJle;ıim ef. 

Fruaz tebumcla 
Onore Domas 

sıoı (991) 

lzmlr ..... ,. ....... : 
1 :_ Belediyeye ait mezarlık 

.... polis karakoha lrar.-1lda 
2 N. la tltilacü barakamua •
aelik kir- açık mtlzayecle ile 
15112/934 te saat 16 eladır. 

2 - y emit Ç&rflalDda bele
clİJeye ait çesme yerine yapı
la 14 - N. Ja kiçik dikkinm 
H•'Mk kirua açık alzaye&le 
ile 15/12/934 te aaat 16 dadar • 

3 - llealeket laastanesi br
flSında belediyeye ait 8. N. lı 
dükkln yamndaki deponun se
nelik kirası açık miizayedeye 
ile 15/12/934 te saat 16 eladır. 
İzahat için bqkltipliie, mü
zayedeye iftirak için de sly
lenen ,mı ve saatte depozito 
makbuzlarile belediye eaclme
nine müracaat. 

2S-.5 .,, f99e) 

Ankara Birası 

Umduğumuzdan Üstün Çıktı 
Ucuz-Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 

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

s;parişini kabul ediyoruz. Ankara Ornıan Çiftli~i Müdürlügüne müra
caat. Fa1Ja izahat için lzmirde Eg.! Palas ve Şeh r gazinosu müsteciri 
Türkn1enoğlu Murat beyden alınabilir. 

Metin Terzihanesi 
Kabasoğan Sokağı No. 16 

Sağlam zarif ve nispet kabul ebaiyecek derecede uzuz elbise 
diktirmek iatiyealere Metin T_...aneslnl tavsiye ederiz. 
Bir kerre ziyaret ediniz. Gireceğim ucuzluk ve zerafet karş -
amda hayrete diişeeelniniz. 3 - 10 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şu

Dr. Ali Rıza 
DO&UM VE CERRAH• 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHA88181 

Batturak Kestelli cadde-

.-ı. 62 ·-· ....... ,_... 
banetinde her ... saat 3 ten 
sonra hutalanm bW ecls. 

Telefoa : 2987 besinden: 
MeAkii Sokağı 

Kaıwaka IJoetepL karakol 
T-- il•-• caddesi 

Mulıamen K. ı .. ____ ııiSİll7İlıııi2ii48 ..... 
1: ı.:-......... --~ 

Cimi No. 
Arla 16 

300 DOKTtia 

E Hatip Dü. Esa 
" Şimelldif er C. 

" 167/88 
• 138151 .. .. . .. t36n .. " .. .. 33 .. .. " .. 101 

• Cafer Tayyar Tarla 47 
Tepecik Alqam llObk Dllrklll Ye oda 44-1/44 

• Pirina çdnn•zı tarta 1766 metre 
• • • 8 baralrah tarla 
• • • 1 • " .. Balaçe sokak 611 hiae dilkl11 20-18 

Karataş 9 Eyl61 Ana 9S 
80l'llOYa ~ S/4 hiseli hane 1 

Dede ..bk ana 24 
" Merbz .okak " SS-69 
D•~ ~ 96-14 llİlse A 25-29-23-3 

2000 
1000 
2500 
2100 
500 
400 

SGIO 
380 
200 

1500 
~ .... mçe 

" •arilci 5-1 ıu.earsa 151-159-161 500 
Bayrakh HaliliJıe 5-8 " " 1 800 
Karpyaka Büariye taafir arsa 24-23 800 
A1anlda Kemer C. " 23' 200 

Yakanda evafı ve1Nlliaralan ~ Y--L eawa1i 2S1111934 
._, · m itifrmea • ..-.. Ye pJri ,...._.. llıaGA veya 
pefin para ite satışa çıkanlmışhr. M.a.. .atdclljı waeye ait Dn
let •e Belecliye •ergi Ye resimlerile uir muraflar mlfterip ait
tir. Kıymeti JDuham•ineai ildbin liradan fazla ola em..&a lla
lelerı istizan& tahidir. bıaıe 17n2J934 Puartui .......-. Tlllip-
Jeria kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuia Diabetiade te
mhıatlarile ~irtikte mezldir gtinde saat 1+.38 da ba•bp .... 
caatlsa. S077 ( 987 ) 

T. C. D. D. 7 ltletme Miifet
tişliğinden : 
idaremiz~ adt tuiJa, kiremit, Manilya ldrıısidi. lkne•iı 

kireç ve dinamo, ha~ ve teferraab m•JU edilecektir. 
Pawlık 2M.1J934 peJ'ff'lllbe flini saat 15,!0 da ,.pa1ac:a

jından alabdaramn lmlir • Halkapınar ........... müracaatları 
rica olmıur. 5091 (919) 

lzmir Mıntaka Erkek Sanat 
Mektebi Miidürlüğündeo: 

1176 Lu.. 6S kmut iki lata bedeli ketifli mektebimizin meş
laer kıama ile tlllro.thweye ait natamam binasının tamirab 22 
Tqrinieenj 93t tarilüaden itibaren (20) gün miiddetle mthıaka
.. ,. koaulmllfbu'. bteldi olanlmm keıifnameye ve münakasa 
..,ma.e.uıı ı&-ek iltere her glin mektep müdiirlilğlae Ye 
ylzde yedi llllcak anakkat teainahm yabrmak üzere de mu
huebei huamiye miidlirllljibıe ve ilaale günii olane 12 Klnunu• 
eTvel 934 farihiae teSadllf eclen Çaqamba gtlnü saaf 10 da 
Villyet eaciipıenine mtlracaatlan ilin olunur. SOSS (986) 

Acele Sablık f .:=:;::'~umum 
Bağ ve zeytinlik ıo53 Numarah Arpa Tarif• 

T......,.,ıa -..,_. 15 da- 251111934 TarihWen if'an 
kika mesafede 16 d&nllm çe- ahire kadar Denizlidea S6keye 
kirdebiz üzim bağı ile Ka- taıınacak arp:uun beher tonan-

sabaya 20 dakika me1afede dan 850 kunlf Ye Sarayk6Jdea 
Ermenas çayı şosesi tlzerinde Sökeye de 770 kuruş laeti 
gün doğudan gün batıya dikil- nakliye •luwaktır. 
mit 450 ağaç zeytinh"k acele § 23 T..-sani t 934 C... 

·~=~ binbapzade Hakkı gilnii A--.ktan saat ı6.20 
İzmirde boru memslariadaa de Hareket eden 70 numaralı 
l·=eil, fata-.W. da tltla ••- tren ~ tahnk edile
kipt ı•• ±ile s.mi ...,._.. cek Ye Bucadan 71 katar ola
JBtb'acaat. H-S (972) 2-S nk 17.10 da .net edecektir. 

Dahili Ha••hkl.r 
Mütebassw 

Hastalarını h~r pn ~ğle-
den soma Beyler - Haa 
imamlar sokağında 

No. 12 - Şifa Ysclaada 
kabul Ye tedavi eder. 

T elefoa No. 3351 . 
s. 7 

Satdık Depo 
ikinci kordonda Eski giimriik 

sokağında (6) numarala depo 
aabhkbr. 

ha kattan ibaret oJup biriaci 

Db pJel SnUf Ye ikİacİ katı 
İ8e depo olarak kullanılmap 

elYerİfl b1J1k bir salon Ye iki 
•••1• • •'teridir. T aliplerill 
1-.a konloacla Kaıdipla Hi
•Jİll bey lwuada u.... p
zeteler bayii Hamdi Bekirbeye 

m&racaatlan. 7-lS 

Talebe Velilerine 
bk mekteplerde okuyaa ye 

her hangi bir derstea seri kal
IDlf çocuklara den verilir. Mu
allim derslerini talel.eleria ey

lerinde verir. lsteyeialerin lmür 
bonasında zahire Iİmun Şem
settin beye müraeaatlan. 

(8-10) 

Doktor 

Kemal Şatir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye llilıteh•-• 
Maayenehane Birinci Bey• 

ler aokajı numara 36 Tele
fon 3956 

Evi Karantima tramvay 
caddesi karakol karşWnda 
No. 596 Telefon No. 2545 

(363) 

Tecrübeli Bir 
Muallim 

T ecrlbeli ve deierli bir mu
allim ilk ve orta mektep tale
belerine hususi dersler ver-
mektedir. 

latiyenlerin iclarehanemizde 
(Zeki) bey namına tahriren ve-

ya tifahen milracaat edebi-

lirler. 74 



--- - -- ----

Sah\\e to 

Diş Ve Baş Ağrıla
rı için En F aideli Ve 

Tesirli ilaç 
( Algopan Cevat ) dır 

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

Toptan Satış Mahalli : 
lstanbulda Bahçekapısında 

ZAMAN 
ECZA DEPOSUDUR 

Şehrimizdeki Ecza Depolarlle Eczanelerde 
Vardır. İsrarla ALGOPANI lsteylnlr. 

lstanbul Sıhhi l\f Üesseseler Sa
·tınalma Komisyonu Reisliğinden 

45928 lira 35 kuruş bedeli keşifli Haydarpaşa nümune hasta
nesinin dahili tamirat ve tadilatı olbaptaki keşifname ve proje 
ve şartnamesi veçhile 27/11/934 Salı günü saat on dörtte pa
zarlık suretile ihale edilecektir. Şartname ve keşifname ve pro
jeyi görmek istiyenlerin Sıhhi müesseseler muhasebe kalemine 
ve paıarlıga iştirak edeceklerin de belli gün ve saatte komis-
yona müracaatları. 22-24 5058 (978) 

~San in 
Yeni neslin 

ve bütün kibaı 
halkın diş ma
cunudur. 

SANıN'i 
Bir defa tec

rübe etmek ona 
ömrü oldukça 
alışmak demek
tir. 

SANIN 
Diş 1 e r ini zi 

beyazlatır, par
latır, diş etleri
ni kuvvetlen
dirir. Ağzınzıa 

ferahlık verir, 
dişlerinizin çü
rümesine man 
olur, gayet sıh
hidir. 

Sanin 
Diş macunu 

Taze Hususi 

~Kemal Kamil 
Balık}7ağı Geldi 

IBilkinıya iki defa süzülmüştür 

HiLAL 
ECZANESi 

BU 
SEJ~~ 

Bu Balıkyaiını baıka · / 

" erlere vermiyecektir 

erkezi Eczanesi 

1 ibinin Sesi 
Satılık 

İnc-ir Bahçesi 
Aydının Germencik nahiye

sinin Üzümlü karyesi civarında 
bit kıtada yüz seksen dönüm 
incir bahçesi satılıktır. Arzu 
edenlerin Aydında Çankaya 
caddesinde 5 numaralı hanede 
Vodinalı Hacı Abrürrauf beye 
müracaatları. (8-10) 934 

Göz Tabibi 

Lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastalıkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
T clefon : 3055 

EN SON ÇIKAN PLA LAR 
Fahire Hanım ve Hasan Bey Müzeyyen Hanım 

Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

Emel Celal Hanım 

Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 

Müşerref Hanım 

X 1797 Ey nazlı çiçek 
Seviyorum ayıp mı dır 

-: AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
: Hicaz şarkı. Sevdamı dilim --------
: AX ----

anlatamaz 
Saadet Hanım 

1800 Uşak şarkı. Sevda o 
Uşak şarkı. Gel gel 

Mahmure Handan Hanım 

:: AXl 801 Uşak şarkı. Endamına bayıldım 
§ . Şetraban şarkı. Titretti beni 
§ Süheyla Bedriye Hanım --:: ------

Emla ,._Ve Eytam Bankasından; 746 S. 7 

Mühim ilan Esas No. . Mevkii No. Cinsi Depozito lira 
396 İzmir Istiklal mahallesi İkiçeşmelik caddesi 33/35 Asri sinema binası ve dükkan 3000 

Hükumet civarında halen Mevki ve numarası yukarıda yazılı Asri sinema binasının peşin para ile satışı 26/11/934 Pat utesi 
Yusuf Rıza mektebi olan bü- günü saat on bire kadar kapalı zarfla müzayedeye konulmuştur. İhale Ankarada idare meclisi 
yük hane satılıktır. Talip olan- tarafından yapılacaktır. Talip olanların depozitosunu veznemize yatırarak bedeli mukabilinde 
ların yanındaki küçük hanede alacakları şartnameyi imza ve teklif mektubuna lef etmeleri vıı miadından evvel şube müdürlüğüne 
sahibine müracaatları. tevdi eylemeleri lazımdır. Daha fazla malumat almak istiyenler şubemiz Emlak servisine müracaat 
111111111.!!!!!!!!!!!!!!!!!~~2!!3-!!!2!!!!!5-2~6 ~(9111184~)~:ıııııed1111ellll!llbilirler. 11-19-25 4816 (903) ,, 

Dahiliye 

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

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz l·auçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ibtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çal~ma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşme5ine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve ITIMA T KAZANAN SÜN'l AZA AMİL 

MÜTEHASSISI 

.Fahri Biza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES. : İ:ıımir Kaymakam Nihat bey caddesi 
8 - 20 (355 

Ne Vantus, 
Ne Havlu, 

Ne Ihlamur 
T. diyet 

Nezlen.zi Geçiremez 

Selamet 
En birinci 

NEZLE 
düşmanıdır. 

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

SELAı\1ET FEI~rr 
Unıunıi depü: 

S. FERiT 
Şifa Eczanesi 

Doktorlarımıza 
ADEMİ İKTiDAR, ERKEKLERDEKİ UMUMi 

ZAFİYETE KARŞI MÜESSİR BİR İLAÇ 

BOBllOBIN 
Tabletleri fennin en son nazariyelerine tevfikan ihzar 

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

Hayri Rifat ve Münir Şahin 
Tıbbi müstahzarat şirketine mektupla lütfen müracaat 

edebilirler. 26-26 573 H 3 

lzmir 
yoloji 
tinden: 

Lin .. an Ve Şehir Bakteri
Pl Üessesesi r:"'üdürive· 

• 

Mül"ssesemizin 941 lira 74 kuruş bedeli keşifli döşemelerinin 
tamir ve yeniden plaka döşemesi münakasaya konulmuştur. Ta
liplerin şartname ve keşifnameyi görmek üzere her gün Bahri
babada müessese müdüriyetine ve münakasaya iştirak edecekler 
bir birinci Kanun 934 Cumartesi günü saat on beşte sahil sıh-

1 
biye merkezinde müteşekkil komısyona müracaatları. 

12~16-20--24 4780 (908) 

DOKTOR 

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

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar hastalarını kabul eder. 
Telefon: 3806 

1 
lzmir Emrazi Sariye 
Baştababetindea: 

Hastaussi. 

Hastahaneye 1730 lira tamini fiatlı 15 kalem röntgen ve sair 
tıbbi malzeme açık münakasa ile satın alınacaktır. İsteklilerin 

, şeraiti anlamak üzere İstanbul ve fzmir sahil merkezlerine ve 
ihale günü olen 10 /Birincı Kanun/ 934 pazartesi günü saat 
15 te İzmirde pasaportta sahil sıhiye merkezinde toplanan ko-
misyona müracaatları. 18 - 25 - 2 - 3 6875 (939) 

KIS GEl.1DI 
~ 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Bü,Yi~K FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

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

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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

1 Birinci Sınıf ı\lutahassıs 

ı Operatör - Doktor 

i Tahsin Hüseyin 
1 

Hastalarını her gün sabahtan akşama kadar kendi has-

ı 
tanesinde kabul, tedavi ve ameliyat yapar. 

A D R E S : Çivici Hamam Müftü Sokak 
fahsin Bey Hastanesi 

i7-26 (764 

B "" 1 ''' agcı ar ..... 
Bağlarınızdan yükaek ve tam verim alabilmek için 

bağcılığında muvaffakıyetle kullanılan 

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

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

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

Adres : HACI DAVUT ZADE RAHMİ 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 

Yemiş Çartısı Cezalr Han 
Telefon: 3809 İ Z M İ R 



~ .. hırt' ıı 

Ir;-at Pazarında Azizler Sokaiında 
---------
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r. ,T. 
~r. F. il. '' aıı ])er· 

Zee & Co. 
MACEDONIA vapuru 3 1 ci 

kanunda bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen'e 
yük alacaktır. 
FRİESLAND vapuru 15 birinci 
kanunda bekleniyor 18 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam Hamburg ye Bremen için 
yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 24 

ikinci teşrinde Hamburg ve 
Anvers limanlarından tabliye 
ıçm bekleniyor . Anvers 

Rotterdam ve Flamburg li
manlarına hamule alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru 2 birinci 

kanunda bekleniyor.Anuers ve 
Direkte yük alacakbr. 

THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXPORTER vapuru 1 birin 

:..i kanunda bekleniyor Nevyork 

3oston ve Filadelfiya Norfolk 

ve Kamden için yük alacaktır. 
EXIRIA vapuru 9 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 

için yükliyecektir. 

EXİLONA vapuru 26 birinci 

kanunda bekleniyor. N evyork 
için yük alacaktır. 

JOHNSON LINE L TD. 
QTERNMORE vapuru 24 

son teşrinde gelip Liverpul ve 
Anversten yük çıkarmıştır. 
GANDIAN PACIFIC STEAM 

SHIP AND RAIL W AY CIES 

Liverpul, Montreal, St. Jhon 

ve Halifaks tarikile Kanadanın 

tekmil şehirleri ve transatlan

tik vapurlarla şimendiferler 

arasında mürettop seferler. 
V urut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru elyevm li-
manımızda olup yirmi aitı teş

rinisanide Amsterdam ve Ham
burga hareket edebektir 

OBERON vapuru elyevm 
limanımızda olup 28 2 ci teşrjnde 
Anvers, Amsterdam, Rotter
dam ve Hamburg için yük ala
caktır. 

ORESTES vapuru 5 l<anunu 
evvelde beklenmekte olup ha
mulesini tahliye ederek Bur
gaz Varna ve Köstence için 
yük alacaktır. 

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

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

HEMLAND motörü 2 kanunu 
evvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburğ, Copen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
beıg ve Iskandinavya liman
ları için yük alacaktır. 

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

SERViCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 8 ka

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

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

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. . 

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

Telefon: 2004-2005 

Makine Ve lnfaatı Bahriye Mütehassısı 

ETUP U•JllAI~ 
1\takine Jmalathanesi 

Halimağa fbr.şıeı Numıu" 50 

M üeaııesemı rı 
mamulatı 

olarak 

taaliycttcd i r 

A lıtkaı1arlı. 
rın tın uın.ldııe 

faalıyet 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} a!}lıane Ve l.Jn /JJ!.Atrmenterı 

11 lı ıı ıırııııırı al:lt v~ Pılı vııı ııırn i ı•ıl , 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazr•zgen 
tı. ı lmyt!B ve her kuvvtit 

her cf rıı mabrokat üzerine 

Bilumum Dr-nlz Jşlerı 
Dıırhırıler, 111 ııııılııılar 

resısn t ı m ılrıuı ık ı ye n sa rıı.ıiir 
v:nçln vo s:ıır ı~IHr Jt'rııhıı 

. . . . 

t"P kstlıııl ı • ılıfıı 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SUzUlmUştUr 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat Eczanes' 
: ...............•....................................•.••.............. 

Oliver Ve Şii. 
LİMITET 

1 JADRANSKA 
PLOVIDBA O. O. Susak 

İZMİR, PİRE TRİYESTE VE 

SUSAK İÇİN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRİNCİ 

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

VAPURLAR 

ALGERIAN vapuru 26 
ikinci teşrinde Londra ve 

Anversten gelıp tahliyede bu
lunacak v~ ayni zamanda Lon

dra ve Hull için yük alacaktır. 

GOURKO vapuru S birinci 

kannnda Hull Londra ve An

versten 

EG YPTIAN vapuru on bi

rinci kt.nunda Liverpoot ve 

Swanseadan 

DEUTCHE LEV ANTE LiNİE 

TAHMİL iÇİN BEKLENİLEN 
VAPURLAR 

ARTA vapuru 2 birincı ka

nunda Hamburg, Bremen ve 

Anvers. ~ 

NOT: Vürut tarihleri ve 1 
vapurların isimleri üzerine mes'u 

11 

liyet kabul edilmez. ~ 

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

S 1 tozunun zarif kutua ep ları yalnız 15 ku-
ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

1 ıd k Bulaşık ve cila 
şı a tozu emsaline 

Seyahatın müddeti İzmir 

Triyeste 5,112 gündür. 

Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 

öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 

21/11/934 BLED 

28/111934 SRBİN 
51121934 S.S BEOGRAD 

DİKKAT: vapurlar Çarşam-

ba günü sabah yük almıyacak
lardır. 

Pire ve T riyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl-

mıştır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü-
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

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

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

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

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

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

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

TELEFON : 3882 

METALLüM 
l..ııımbalaruu tfıroib 

<·denler hiç bir za. 
nıırn ahlınmamı•· 
ı anlı r. 

Çünki: 
En1saline naza: 

r ıın aarfiyatı az 

ıttı hol ye~Ane 
. ıubadır. 

H~r bayiden 
arayınız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

• lt:ktrık malzeme 
tıcaretbanHi 

r~~!•maloıll\r 

TELEf ON 3323 
fstanb11l 1\1illi Enılc\k ı\1üdürlüğünden: 

Yemişte: Eski Şeyh Mehmet Geylani yeni ahı çelebi mahalle
sinin Kafesli sokağında tamam kirgir iki kattan ibaret ve elyevm 
şekerleme fabrikası olarak kullanılan 1, 3, 5 No. lu mağzanın 
hazineye ait 11953910/37324800 hissesi: 8878600 hissesinin bedeli 
olan 9449 lira elli kuruş dört sene ve dört müsavi taksitle nakten 
ve 2016900 hissesinin bedeli olan 1891,27 kuruş nakten veya 
mübadil vesikası olarak defaten ve 1058410 hisse bedeli olan 
992 lira 58 kuruş da naklen ve defaten verilmek şartile ceman 
12333 lira 35 kuruş bedel üzerinden kapalı zarf usulile satıla
caktır. İsteklilerin 3-12-934 Pazartesi günü saat 12 buçuğa kadar 
925 liradan ibaret muvakkat pey akçelerile teklifnamelerini 
komisvon riyasetine tevdi etmeleri. 13-19-25-1 4843 (917) 

Saç l""'osyonu 

Komojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 

saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilleri gibi yağlı 
değildir. Tesiri kat'i ve 
rayıhası latif bir los
yondur. 

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

Eczahanesi 
Müstah1eratı 

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

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

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

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

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

yeni binada B. Sıtkı. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAll ÇIKRIGı 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMIR 

lzmir L:man Ve Şehir Bakteri
yoloji Müessesesi Müdüriye .... 
tinden: 

Müessese binasında iki bin yedi yüz doksan sekiz lira aJtınıŞ 

yedi kuruş. bedeli keşifli tamirat ve yeniden yapılacak duv~r 
inşası açık münakasaya konulmuştur. Talipler şartname ve keşif
namesini görmek üzere hergün Bahribabadki müessese binasın~ 

ve münakasaya iştirak edeceklerin de yüzde yedi buçuk pey akçe•• 

ile bir birinci kanun 934 cumartesi günü saat on beşte Sahil sıhhiye 
merkezinde müte~ ··il komisyona müracaatları. 

12-16-20-24 4850 (909) 


