
Dil Savaşı 
llüzenlndeYU;Utülmelldir 
b Büyük önderimizin yüksek 
Uyrukları hemen yurdun her 

Yerinde değerli bir kaynaşma 
~Yandırdı. Gazeteler bu ulusal 
orca dört elle sarıldılar. 
Ulusumuz, hiç bir yeniliğe 

~arşı yılgınlık duymadığından 
bu savaşa da seve seve atıl
tıııştır. Yurttaşlar arasında ye
ni sözleri bellemek, öz Türkçe 
soyadı seçmek için çalışma 
vardır. Gördüklerimiz duy
duklarımız ovunçümüzü art
lırıyor. Çürük inançlı olanla
tııı birdenbire kavrıyumadık
ları, zor buldukları bu iş dü
~enine girince onlar da şaşıra
caklardır. Yapılan iş yeni bir 
dil öğrenmek değil, unutulan 
!Özleri yeniden öz Türkçemize 
kavuşturmak ve yabancı sözle
ı j atmak, kullanmamaktır. Bun
da kotanlığa yer yoktur. Bu 
böyle olmakla beraber . bu sa
vaşı düzeninde yürütmek ge
rektir. 

Önüne gelen dilediği gibi 
Yatmamalı, dilediği gibi ad-
~r takmamalıdır. Her yeni
~kte önde karışıklıklar olabi
lir, Sonra bunları düzeltmek için 
aYnca çalışmak gerektir. Bu
tıun için sözleri yazma ve kul
laııınakta birlik kurulmalıdır. 
Gerçi elimizde tarama dergile
ri vardır. Bunlarda tarama ba
)ık değildir. 

1
_ Tarama bitikleri de iki tür
Udür. Birinde Osmanlıcadan öz 
!ürkçeye bulunan karşılıklar. 
~tekinde öz Türkçenin Osman
lıcaya uyan karşılıkları vardır. 
k •zı sözler her ikisinde de 
arşılaştırılınca birbirine uy

ltıuyor. 

l Bunun için gazetelerin kul
_aııdıkları sözler arasındaki de
~iklikler okurları şaşırtıyor. 

U İşi bir sağlama bağlamak 
lttrektir. 

b Bundan başka törü işlerini 
akan adamlara birbirine uy
~1Yan adlar, sanlar konularak 
. aşvekil paşaya Başbakan de

tıiyor. 
b babiliye vekiline "Dahiliye 
akanı,, İç bakanı., Deniliyor. 

i Sıhhiye ve muaveneti içtima
:de Vekiline sağlık bakanlığı 
y 1 Verildiği gibi Sağlık soysal 
v ardıın bakanlığı diyenler de 
lı~tdır. Buna benzer bütün bakan
~d 1ara törü yerlerine, törü 
ad)•rııiarına birbirine uymıyan 
a· ar takılması doğru degildir. 
ıraz da yenşekliktir, 

ıa '..öre ile verilen adların gene 
• lii tarafından değiştirilmesi 
•trekt· 

ır. 

I)~ Savaşıa yolunda gitmesi için 
ııı:ı:t• düzenli bir çalışma kur

horcumuzdur. 
1( FI. C>cakof;1u. 

'li 0tanlık - Cesaretlik. Tö
lifj:;:- Devlet. Y enşeklik - ha-

1 • Töre - Kanun. 
-------~+ı••~·----~~~ 

Bayan 
1 .1(11Uanılmıyor ı stanb ı . ~ara u 25 (Hususı) - An-

'~b radyosu bu akşamdan 
~-~~en hanım kelimesinin mu
~lılj 1 olarak Bayan kelimesini 
•ııataııı:ıııyacaktır. Zira bu hu
~ar 11 resıni olarak alınmış bir 

•r Yoktur. 

Uluslar Arası Vaziyeti Çok Naziktir 
• • 

Macar T ethşiçilerinin iadesi için 
ltalyanın Menfi Cevap Vermesi 

Eransız Teşebbüsüne 
Hayretle Karşılandı 

' 

.. ' / ı.":ı'ur,ı.· 

karan üzerine, Macar ve Avus-

· reketin M. Gömbeş ile Şus
sing'in Romayı ziyaretlerinde 
tekarrür etmiş bulunduğu ka 
naatindedir. 

Vaziyet Naziktir 
ROMA, 25 (H.R) - Gaze

reler Yugoslavyanın Milletler 
cemiyetine verdiği muhtıra 
J.zerinde uzun uzadıya neşri
yatta bulunuyorlar. Umumiyetle 

. vaziyetin çok nazik olduğu id
dia ediliyor. 
Benes - Lltvinof Mülakatı 

İstanbul, 25 (Hususi) - Pa
risten bildiriliyor: Gazetelerin 
Romadan aldıklari son haber
lere göre İtalyan hukukçuları 
Macar tethişçilerinin reisi bu
lunan Dr. Ante Paveliç ile 
Kvaternikin Fransız: adliyesine 
teslimi aleyhinde bulunmuşlar
dır. Paristen Romaya avdl"t 
ettikten sonra suikastçıla

rın iadeleri teşebbüsünü tekrar 
etmiş bulunan Fransız büyük 
elçisi M. De Şambrone İtalya 
hariciye müsteşarı Puviç hükü
metinin cevabını vermiştir. Bu 
cevap menfi mahiyette bulun
maktadır. İtalya, siyasi mücrim 
olan Dr. Ante Paveliçi iade 
edemiyeceğini bildirmiştir. 

Hoııım/1111 lıir ııııııı.::a ı'll turya hükümetlerinin de mev-
uliyetlerinin tayini için Millet- hükümetinin bu kararı derin kuf bulunan tethişçileri Fran-

Cenevre, 25 (H.R) - Çekos
lovakya Harici'ye bakanı M. 
Benes Sovyetler Hariciye ko
miseri M. Litvinofla uluslar 
arası türeyi alakadar eden işler 
üzerinde görüşmüştür. Çok 
uzun süren bu görüşmenin bi
timi gizli tutulmuştur. 

Yugoslavya hükümeti tara
fından Marsilya suikastı mes-

ler meclisine tevdi edilen no- hayretle karşılanmıştır. sız veya Yugoslav adliyesine 
tanın tetkiki arefesinde İtalya Siyasi mahafil İtalyanın bu teslim etmiyecekleri ve bu ha-
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Erlirne Şenlik içinde Bir Zaferin Y ıldönümü 
Stalinin iç Savaşta Oynadığı Değerli ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sınır Boyu Türkleri Büyük Heye
canla Kurtuluşu Yaşattılar 

b:timini gösteren kurumlar 
arasındaki mukayeseli tezahür
leri yaşatan kurtuluş mektebi 
uğultu halinde dalgalanan al
kışlarla karşılandı. 

Gece Belediyede 200 kişi

lik bir ziyafet verıldi. Edirne
yi hıncahınç dolduran ulus kafi
leleri büyük fener alayları ile 
bu saatta şehri ışığa batırmış 

bulunuyorlar. "Yaşasın ordu, 
yaşasın Gazi Ata Türk,, ses
leri Trakya ufuklarında yükse• 
liyor. Her taraf ışık ve çiçek
ten demetler halindedir . 

Halkevinde balo verildi. Edir
ne şimdiye kadar eşi görülme-

. h-ıırtıılıış lJoyraııııııı Kııtlulıyaıı Eclinıl'ııti= miş sevinç içinde çalkanıyor. 
EDiRNE, 25 (Hususi muha- kat daha heyecan bulan bu Tafsilat postadadır. 

birimizden ) - Kurtuluş yıldö- Uluslar şenlik sınırboyu Türk- Rlfat 
nümü büyük heyecanla kutlu- )erinin kurtarıcılarına olan İstanbul 25 (Hususi) - Edir-
landı. T rakyanın her yenından bağlılıklarını bir kerre daha nenin kurtuluş yıldönümüne İs-
gelen on binelerce yurttaşın, göstermeğe vesile oldu. Edirne tanbuldan 500 ki~i, mülkiye-
Ankaradan gelen elliye yakın meb'usu Şeref beyin müheyyiç den 40, Üniversiteden 70, mü-
meb'usun, Mürsel Akif ve Şük- hitabesi ile ihtifal alayında hendis mektebinden 40 talebe ..ı 
rü Naili paşaların iştirakile bir ulusal savaşın başlangıcı ile iştirak etmiştir. - -- ~ - -- -- ·---============== 
Hokantta Bir-Konferans 

Ökonomik İşler İçin Bir Uluslar 
Arası Konseyi Yapılması isteniyor .. 

MOSKOVA: 25 ( A.A) -
Orta Asya Pertrol trüst kon
feransı Hokantta toplanmıştır. 
Sovyet Rusyanın doğuda çok 
mühim tkinci bir petrol mer

kezi kurmak istediği malümdur. 
Konferans işte bu işin planını 
hazırhyacaktır. Bundan başka: 
1- Ökonomik işlerine bak

mak için uluslar arası bir Kon
sey yapılması, 

2- Altın esasında bir öde-

me hükmünü taşıyan hususi 
konferansların uluslar arası 
meriyetine dair bir anlaşma 
imzalanması, 

3 - Avrupa piyasasının 
Asya ve Amerika rekabetleri
ne karşı müdafaası, 

4 - Tayyarelere evvelden 
müsaade edilmeksizin bir ül
keye inmek veya o ülkenin 
üzerinden uçabilmek için mü
saade verilmesi. 

Konferans bundan ba~ka 

şunları da tavsiye etmektedir: 
1- Avrupa devletlerile müs

temlekeleri arasında bir top
lantı yapılması, 

2- Avrupada ökonomik bir 
monce tatbik edilmeııi, 

3 - Avrupa paralarının al
tın esasına göre birbirine uydu
rulması, 

4 - Ôkonomik hukuk ııaha
aında Avrupa kanunlannın bir
birine benzetilmesi. 

Rol Etrafında Neşriyat 
Kızıl Hava Ordusu Ve Temps 

Kızıl Ordmlaıı 

Moskova, 25 (H.R) - Kızıl 
ordunun beyaz orduya karşı 
kazandığı son zaferin onyedinci 
yıldönümü münasebetile neşri

yatta bulunan gazeteler M. 
Stalinin iç savaşta oynadığı 
değerli rol üzerinde durmakta 

1J İl' J/a llZ<t 1'11 

ve Sovyetler ittihadı şefinin 

yalnız bir komünist nazariyecisi 
bir siyasi şef olmayıp kütleleri 
sevk ve idare etmeğe mukte
dir askeri bir şef olduğunu 

yazmaktadırlar. 

- Sonu Döıdüncü Say/oda -

- Hanımefendi Piyano çalıyor musunuz? 
- Bilmem çalabilir miyim? Daha hiç tecrübe etmedim. 



Alman Piyasasında 
İhracat Mallanmızın Son Vaziyeti 

Hakkında Bir Rapor 
Beılia Tlrk ticaret od•ma

dan pluimiz ticaret ocla11aa 
Almanya piyua1anmn ... haf
ta YniJeti laakkmda Wr rapor 
ı•' ·:•· Kapanla awıt n• 
li'-91 fl1le filteri'm eldedir: 

itler- ha llafta ........ -= 
rette iakipf etmip. Alaka
dar kontrol dairelerine yerilen 
iatidalann laalli ı.. Mfta bir 
derece daha çabnklesr ıbr. 

Bi•H·a Beria T.-k ticaret 
oduı vuatuile ,.,.._ mlra-

caatlara bir Ye • 19' ~ sin· 
ele •••- .b·k lrallil ol
BMlfbn". 

Kara_,....... mt eldwklm 
.... tarafnadan ., ........... 
pplacak jtMMt içia npG1' W-
.._ icilMle .............. , 
(pk-de• ta'9lalrele+ıp .... ) 

iç milJOD mark tab:::qtw •• 
.. fark Wr Mfta enele lraqa 
erta hwp ,...._ _,_ mark ........ 

piyuua daha canlamnışbr. Ge
çen haftaki tek.lif fiatlan lize
riad• hayli muamele olmuştur. 

Fiatlercle de lieher yla kilo
lı.ara bir filoria kadar Jlk
•klk slrllmlltlr. 

Noel yortulan münaaebetile 
irim piyuuı daha canlaaacak
br. Esasen fiatlerin bir derece 
yllaelp de buau ga.termek
tedir. 

Fiatler ,m kilo botma filo
rin olmak &zere aif Hambmg 
lmir mabaultl pyleclir; 7 Na
.... elabiama Karabarm 20 
&loria, 8 numara ldip Karaba
ran 21.S filoıia' 9 amnara Os
lea Karabaran 22 filorin, 10 
Ne.,ao. olma 24 fiJoria, 11 
il ..... .,. kip 'D fi
llriz *. 

incir Hlp••• lacir ..,. ___ ela ba hafta 

... ,. --- ...... 
F"..tlar pçea WtakDaia ay-

Yeaicl• Jllıfw • •zk•W- .... Hafta 1e1smda lmairdea 
..... tecli,.,. ..... ..... 
- •r·welltla t.w.tile 111,ak Jk 16 ı.pu a,f ffaallarr 

" ._ a1arfmda,.ldama pr
Wr blll,ı.k blfldl et.ektedir. tile .....-W fiatlede teklifler 

Ba loAdi8e billıua ,-ta• 1ı:!:"" . 
alartan&.-. .. , ..... -- ~ ~i... .,, Hamhmy 
amaiyetle ~- ,.. kile lıeubile ebtriama 

AlmaaJUID •emlebti•- cenOYin, natarel 12,5-13 filorin ... tiftik Ye ,.. .... ,... - ,....-.n1a ....... ~- imperyal 14-14,S filorin, llpe-
lana balii ohuktwhr. riyor imperyal 16-17 61orindir. 

Mc.tell Waiaci T ... •JW Yumurta 
plmz .. ......._.. Lıt.alnal llemlelreti•iMen 10D hafta 
piyau_.. .. A.._,.,. 40 Wa aalatelif partilerde &ir kaç bin 
balya tiftik .,. Jln ubh tbr. ....k 7mmta plımif bemea 
A.._nlma •••lrln4*•irdıa laepsi de deter &atla aatılmq
tiftik ,e ,.. •• .,.... ... tir. 
•am •eoeldeıl laat, flWcllr. Alma111cla Tlrkiye yamar-

"-" Oza a Pi>&•••• talan f•blait ~ ba'·ak• a...- ... .,.,s ...... w.r. ...... 
Sıhlıat işleri Etrafında ··-·-· Mekteplerin T eftİfİ Devam Ediyor 
Toplanan Ve Toplanacak olan 

Komisyonlar ••• ......................... 
,dıcti • tefldk ft teft'ılıri 
..... .,l•ıldı• .. , .... ,. 
bd. lark ....... ltftltl 
..... ...... ..... k· --
pit edmritfir. T.,_.ın..._ 
olmacaldlr. St'ht ..... 
c..det Şakir .., eneld ... 
......... ,. plenk _ ..... ..................... 
haneler me1dwini de -luil
liacle tetkik eJlemit n akp• 
.......... diz lltlr. 

Villyet w..blaa ......
...... .ı.ı.at •Hlıdlilılde 
nli KlZ811 ,.._ reilliiiacle 

TAYYARE 

topbsmk Yillf"'i-hi allka· 
........ ltl-lbaapcakbr. 

F ..... " hlmt 711'.Wea 
'-lep!" h..taWrlan ile aalca-
.... ka • JG• clla elJuat mi
....... .u .. Cevclet Şa
kir ...,. nillijiDde toplan-.... 

y ........... ... 
t..ir posta ye telgraf bq 

..... llilae naklen tayin 
eclilea Aabra ,_.. ve tel- · 
paf hat mldlrii Na bey 
çaqamha glnl tebri•ze ıe
leıek nzifesiae bqlıyac:akbt. 

TeW.. J151 ..... Telefoa 3151 ... Fi,..... .. -.. - .... kuruflw 
Çin - Japm laarWaia • feci ufalaab n bir qk ilatirua 
~ meJdaaa setirilea bir ph11er 

Ceneral YEN'IN Zehirli Çayı 
POK8 .... ,. •ndlelerl (Ela Ban) 

Dikkat • Ba Wta çarpmbaclaa itibaren geceleri 
• uat 8,30 da RAŞal RIZA tiyatrom tem· 

.Weri oldujaadan aeamlar f8 suretle tanzim edihaiftir: 
Herglba : 14 - 16 - 18 
P......._ C9la : 12 de iJlye 1eaua 

Raşit Riza Tiyatrosu .. ~·· Umumi ana Dzeriae Dmaci clefa olarak 

Hedefsiz Buseler 
Piyes 5 perde 

FtYATLAR 
Hususi lllelki 150, Birinci mevki 125, ikinci mem 100, 

Birinci h.lkon 75, lkiaci balkoa SO kmaftur 
TeM811den Solln Karwıyakaya vapur vardar. Tram· 

Y& Ye otob19 lauardar. 

Kayin Peder Damadını Damat Da 
Kayin Pederini Ve Kansını Yaraladı -Dün İkiçeımelik Dibekbaıı 1 bir kaç nöbet olmak üzere 1 boğaza bir mücadeleden sonra 
semtinde bir aile faciası olmuı dövmiif ve zanllı kadıncaiaz Recep balta ile hafif surette 
Ye bir damat kaym pederi ile dayakta takatm bir hale yaralann111br. Can aasile göz
kansım ve kainpederde dama· gelmiştir. lerini kan blrllyea damat bey 
dmı yaralamışlardır. Dlhı sabah yine kavğaya ko- de bıçağım çekince kayın pe-

~adi.e bakkmda aldığımız yuldaldan IU'ada Mercaa efendi deri mercam başm.dan Ye bo-
~t ıudar : kanam clherken kaduun fer- pzıadaa ajır smette 1arala-

Dibekb&f1Dda oturan 58 yq- cima mışbr. 
lannda k•up Derviş oğlu Mer- ya day~~mıyan clamatlan Bu sırada kocua ile baba. 
can efendi I08 gGnlerde zev- recep. efen.eli. 1fe mlldahale et- uuma girerek ayamak istiyen 
cesi Sadiye hanunı sık sık mek ıatemiftir. Bundan bilsbl- Recebin zevcesi Hatice lun•m 
dhmep bafle-. ye bu yilz· tün bidcletlenea kaympeder da ellerinden hafif 111rette ya-
clen aralarmda pba bir re- eJiae balta,. aluaca: ralaamlfbr. 
çimlizlik bayii ilerlemişti. - Sea ne karqlyonm, dl- Mercanın yarua ağır ve telı-

Mercaa efendi eYelki akfam Yllyonma, demiş ve &zerine &kelidir. Yarak butaaeye kal
yine bir hiç yldnden refikası sahhl'llllfbr, duılmıı ve yarahJU damat da 
Sadiye hanımı aab.b• kadar Damatla ka;ria peder botu yakalanarak adliyeye yerilmiftir • 

M.Gormemno 
An ............ . 

Nafia Yeklleti ile hua te
maalarcla hahmmak kere Aa
~ya gİtmİf olan elektrik 
ıirketi m&dldl Mlayl Gorme
mo d&a akpm avdet etmif
tir. 

Posta Ve Telgraf 
( Tevzla8a 911r•a1 ) 

Posta ve Telgraf omam mli
d&rBljibace Japdmakta olan 
illlhate nazaran mektup ve tel
grafJarm clalaa çabuk yerleriae 
glnderiı.Mıid için bl71k tehir
lenle teı,raflar motolaldetle 
clatlWacaktır- ŞilaclWea .... 
Poata •e telpaf bqaildlrllk
leriade birer fikiret blrolan 
tetldl edihnefe lwtluımfbr. 

Ziraat Bankası 
8enellllTGPI•._ 

Ziraat hanka• idare 'lleyetiae 
Yillyet umumi meclisi namına 
seçilmeai lbımrelea ba için 
diin villyette vali Klmm pqa• 
Dili reisliji albnda bir toplanb 
yapılmlfbr. Neticede Bulclaah 
Mutafa bey intihap ohmmut· 
tur. -
Vazife Uğrunda 

Otomoblllll Tekerlelderl 
Albnd• Kaldı 

Et talcit memurJarmdan 1.
luı oilu ıc-m efendi dllb 
gece saat 18 otuzda Kestel& 
caddeainc\e bir kaçakayı takip 
ederken tofar H&leJin oilu 
Mehmet efendinin idaresindeki 
kamyoamı altmda kalın'f, ba
fdldaa n ayajuıdu JUalaa-

81:f ir yakalaıaarak hakkında 
tabkik&ta ·baılannnfbT. .. . . -

IBir idam Mahkômu Dün 
lzmirde Y akalandi 

Cani 341 Senesinde 60 Yaşındaki 
Sidika Hanımı Öldürmüştü 

Seyclik6ytiniin Emrez mev· 
künde Giritli Mehmet efeadi 
kan• 60 yqlanacla Sıdıka ha· 
aum llcllrea Ye gayabea ida
ma •alakam Yanas ÇAYUf oi
la SaJila diba tehrimizde yaka
••awp. 

Ba duyet 341 8ellUİDde fU 
....etle YUku b.lmuflu. Katil 
Salih giritli Mehmet efendinin 
ainde hizmetklnclı. 

Glnln Wrinde giritli Meh
met efaacli ÇU11J• rltmif Ye 
kendiaİDe pare lblm olm111t 
lüaaetkir Salibi bet 6ra 
alap ptinaai içia eve 
ıWermiftir. llehmet efencli
aia kana. elbi.eleriaia içine 
dildiii bir torbadan çabrdıiı 
bir tomar bankanottan bet 
&ra alaralİ: Salibe •ermİf ve 
kocal'NI padennifti. ea,lece 
parwa yeriai a;re..üt olan 
Salila erteai glba evde kimse 
balumaaclıiı bir arada dıYanla 
..... balam dola çifte tlfeji 
ile Sadaka ....... lldlrerek 
paralan almat ve ortadan b,... 
bolaaattu. Salih o vakitteaberi 
...... "")'ordu. HamlaDa tah
kikat eYl'ala Ağırcezaya veril
mi.t ye netieede Sa&h gıyaben 
idama mabklm edilmifti. 

Niluayet reçea giin Seydi
klJlllenlen bir kaç kiti S-libi 
Etref Pqada bir herber clak
klmnda çahfarken glrmlfler ve 
vab11 bllclilderi için biç aealeri-

ni çıkarauflar, doiraca kiye 
giderek Giritli Met.et efendi
n n oj'Ja Şakiri meaeleden M• 
berclar etmiflerdir. 

Şakir dtla S-&•m bulunduğu 
diikkinna &alne gelmiş ve 
m9kbtle Jldne bakanca bu
nun aenelerdenlteri aranmak-
ta ola idam mahldıma, ame
sinin katili Salih oldajaau anla 
mafbr. Şakir derhal polise ha
ber ..-erek Salilai yakalat-
llllfbr. . 

Salih m&ddei--ilije tevdi 
eclibip. ilk ifadeliacle bakar 
-4ic' e ..... ile ele billure 
...... Yw çn111 De lruı 
-1.:1.t- ..... • • ..-&:-.: ,...,...... _.nmce ClllaJaum 

itiraf ..... . 
lclw ...... •& babua 

oj'lmanmahkemeceWma malı
kim eclildijiaclea laaberi olma
clıjlm ft Hile birlikte J41 
---. ke..ua lllllpriata-
• ........... arada hazı 
arui .. ..... ifleıi meYcat 
oldaiaaa, seçen E,talln 9 unda 
lmaire d&acl&ıılai, Ep-efpqa
dald berber cllldr••mda çahf
clıjuu ..,. ...... 

Kamm macibiace Salibin tim
di tekrar muhakeme edilmen 
icap etmektedir. 

a.ı ............ 
Villyet daimi eaclmeni dün 

lifed• eTYel vali Kbun ,.. 
fD1D ri,..tiade toplammştu. 

Zabıta Haberler 

Hırsız 
Bu defada Vakii,. 

Kurlardı 

Son zamanJarda HArıllMll 
dayanan bir hırsız ıebek 
muhtelif tarihlerde bazı e 
girerek para çaldıklanm 
mışbk. 

Ba bldiHler Ozerine fİ 
li bir takıp ve w....t 
Bornova zalntaaı evYelki 
lamet paşa caddesinde 
eve giren mechul bir 
bahçede dobıpnakta old 
pusuda bulunaa bekçi 
da g6rllmGt Ye ti. 
İtaat etmaaai lberiae 
sillblardan iıbrek evin 
tarafmdan kaçmap 
oJmuttar. 

Bu aeçlail lunmlarm 
teapit eclildiiWea pek 
imada ptm.nm pmçeliae 
feCeii mnltakbkbr • ....................... 

Piyalopa hamda miafir 
lihlili Hayrallalı efendi, dls 
ki mahkeme ldncle • 
aoka;mda lalDe çaba iki 
t.kahnm 07_.ına 

Vanh Salilı ile çolak t-• 
rafmdan y8z lirası mutmreıı 
saretile çahnnufbr. Sa 
zabıtaca araamaktadır. 

KDÇPlden 11m-.. ..... 
Mebrik otla 14 y••1• .... 

Mutafa ile lbrabim ojls 
y-.Jarmclala Bedri dibi 
caddeainde pkalqarlarkea 
lannda İfİ kaYgaya çe • 
Ye Bedri Muatafayı çalo
aol bl;rindea hafif 
yaralumqbr. Bedri 
yak•••mnlfbr. 
ZorleParulnıAI 

D-1-.1! t • li"lr :.1_.: DCICUIJe fllDIZ_ ..-.• 

nanda çabpa amelecl• 
efwtinin hiae sıeçerek 
OD lira ,...-. ala 
sebzeci Ali oiba Balari, 
oj1u Alamet Ye ReceP 
Yatar zalntaca. 
larchr. 

....... 111 

Çirkinlikler 
o..-...K.a.,ar 

.... hane manadaki 
dikik dikkla ve DarılU 
kaldırılmaama devam 
Şebria ea fibel dur~ 
kiDlettiren ba yaziyetin • 
ne pbphyor. Tabakhane 
mıda otmanlann da 
yerlere yerlqtirilmeai içia 
ler verilmişiir. Tatbikata 
mek keredir. -......tn ..... ler T 

Edlecek 
Orduda okuyup 

öğrenen ukorlere millet 
tem pahadetaamesi 
celi ve bu phadetmımı 
Maarif mGdlrll;&ıace 
dik edilmui Maarif 
ğmdan Yillyete teblii 
m11flur • 

Bu Hafteki Maçlar 
Dlin akpm toplam fatbol

laeyeti iMi mm& 711pelscak ~· 
lann hakemlerini telpit emit
tir. Fiklltlr maciWnce aabala 
... t 9 Ye 11 de (8) takımlen 

TARİHİN ŞUH FAKAT VAKUR HÜKÜMDARI 

atled• aoara -tıs ye ıs 
de de (A) talnmlan kaqalaıa-
cakbr. Bu cumaki maçlar ve 
hakemleri: 

Saat 9 Glztepe - Buca (B) 
hakem Hikmet bey K. S. K. 

Saat 11 Altunordu - Şark
apor (B) hakem Rıza B. K: S. K. 

Saat 13 Glztepe - Baca (B) 
Fehmi bey Altay. 

Saat 15 Altunordu - Şark
apor (A) hakem Sabri bey iz-
minpor. .......... 

İstifa 
Dikili 'belediye doldora Rifat 

bey 11hht haline blu.en iatifa 
eylemif Ye iatifau kabal ohm

mUl\m". 

KRALiÇE KRISTIN 
BEY AZ PERDENiN SEViMLi çlFTI : 

Tarafından hl 
kudretle teauil 
tedir. 

EL HAMRA 
Mllll Kuttlphene .......... 

Bu epiz filmi muhterem müdavimle · 
elim etmekle bahtiyardır. 

lllveten : PATHE JURNAL N'9 -
Seaaalar her ,on: 15 - 17 - 19 - 21,15 ele, Perfelllbe 

11 •e 15 te illve ....... , vardır. 
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T('hlikeli Dağ YoJlarıııdan Geçerek Ni-
hayet Fı·an~ız Toprağına Ayak Basabildim 
zorlukla ilerliyor, bazen taşlar
dan ayakları kavıyordl!. Esrar 
İçinde yüzüyord~m. Dişlerim 
birbirine vuruyordu. Souktan 
mı heyecandan mı üşüyordum. 

• Bütün bu yolu hafızama yont
mak için uyku ile mücadele 
etmekliğim lazımdı. Dağ yolun
da kaçakçılarla başıma neler 
geleceğini bilebilir miydim ?Çan
tamdaki küçük tabancamın 
lizerine elimi koymuştum. Her 
ihtimale karşı tetik bulunu
yordum. 

Manzarasını bi hassa kaydet
tiğim bir geçitte, rehberim ka
tırından atıldı. Yere yattı. Ku
lağını koyarak ir dakika ka
dar dinledi. Sonra katırın üze
rinden bir örtü çekti. Sekize 
bölerek katırların ayaklarına 
ıaardı. Böylece orman ve güm
rük muhafızlarının da kulakla
nnı yere koyarak katırlarımı
lın ayak seslerini duymalarına 
mani oldu, Bu dakikadan iti
baren fevkalade dar, tehlikeli 
bir geçitten geçmeğe başladık. 
Burada kayalar korkunç bir 
manzara arzediyordu. 
Ayaklarımıun ucunda baş 

döndüren uçurumlar vardı. 
Kayalar arasında saklanmış bu
lunan küçük bir ev önünde 
durduk. Orta yaşlı bir kadın 
kapıyı açtı.Yüzünden bizi bek
lediği belli idi. Zira kahveyi 
hazırlamıştı bile. Aynı yaşta 
rehberime benziyen diğer bir 
adam odanın bir köşesinde 
•iliıhını temizliyordu. Souktan 
hareketsiz kalmıştım. Ocak 
başında ısınarak kendimi top
ladun. Bu hiç tahmin edilmez 
bir manzara idi. Burada Kar
menin muhtelif safhalarını ha
tırladım. Ev sahibi olan kadın 
bana oturacak yer gösterdi. 
Mina dizlerime yaslandı. Kar
deşe benziy.:niki adam katalan 
diliJe konuşuyorlardı. Sıca
ğın tesirile dalmış gibi 
İdim ki kapı vuruldu. Derhal 
kendime geldim. Rehberim 
kadına bazı şeyler söyledi. O 
da hiç izaha hacet görmeden 
elimden tutarak beni bitişik 
odaya soktu. Kapıyı kapadı. 
Bulunduğum yeri tetkik ettim. 
B11rası Granitler içinde oyul
muş büyük bir oda idi. Dıvar
lara tahta kaplanmıştı. Ötede 
İçi mermi dolu bir dolap var
dı. Kulağımı kapıya koyarak 
dinledim. Gelenler bir kaç 
kiti idiler. Katolon dilile mii
llaka,alarda bulunuyorlardı. 
Bardakların tokuşturulmasından 
llliitevellit sesler işidildi. Sonra 
llzuıı süren bir sükütu mütea· 
kip ayni kadın kapıyı açtı. Te· 
bessüm ederek: 

- A duane... Gümrükçüler 
ded· ı. 

Az sonr.ı evden çıktım. Reh
berim beni bekliyordu. Katıra 

Şako Kongresi 
k Cenevre, 25 \rl.K) - Ş~ko 
tıı.a"~ası üzerine ileri sürülen 
Vsıyelerin 48 devletten 46sın-
~ kabul edilmesi üzerine bu 
la "siye!ere uygun olarak kuru· 
lan tahkikat komisyonu ilk top· 

~tısı::ı bugün yapmıştır. Ko-
:ı;Yon bu toplantısında birle
~ Amerika hükümetlerini ve 

11 
''zilyayı bu kontrol kornisyo· 

Ilı 11tı_da nıurahhaslar bulundur· 

Q~~b;J~; patladı 
11, li•vana 25 ( A.A ) - Asker 
llıoP,tçilerinin bulunmasına rağ-
1._ tıı büyük Amerikan dükkan· 
bo l'tııııı yanında dün gece dört 
lı,~ba patlamış ve yedi ki~ 

Çe varalanmıstır. 

bindim. Y o!a koyulduk. Souk 
iliklerime işliyordu. Dağın feci 
sess!ziiği içinde saatlarca in
dik. Ovaya gelince şafak sök
meğe başlamıştı. Bütün gece 
katırın üstünde dağ yolunu kat 
etmiştik. Kaçakçının bir jestin
den hedefe vardığımızı anla
dım. Valizimi yere koydu, Ba
na uzaktan, görür.en bir oteli 
gösterdi. Sonra tekrar katırına 
binerek gizli yo!a daldı. Bura
da kıyafetimi düzettim. Baro
nun iki stilosunu oradaki çaya 
attım. Köpeğimle birlikte ote
lin yolunu tuttum. Sonra öğ
rendim ki ayak bastığımız ka
saba Perpinyandan 20 kilomet
re uzakta bulunan Bule kasa
basıdır. İlk işim Parise bir 
telgraf çekmek oldu. Akşam 

şu cevabı aldım: 

- Bekliyorum. Geliniz. 
Fakat akşam trenine yetiş

mekliğim imkansızdı. Dağ yo· 
!unda adamakıllı souk almış 
hastalanmıştım. İki gün yatakta 
kaldıktan sonra Rarise gele
bildim. 
Buenos Ail"es Yolunda 

Parise gelince Konta mek
tup yazarak Pirene yolu ile 
İspanyaya dönmek için muva· 
fakatını istedim. Aynı zamanda 
tevkif edilmekten korkarak 
saklandığımı ihsas ettim. Mek
tupları Nanside bulunan anam 
vasıtası ile Nansiden gönderi
yordum. 

Günlerce bekledim. Baron 
cevap vermiyordu. 

Tekrar yazarak trenle dön
mekliğim imkansız olduğunu 
bildirdim. 

Yine cevap gelmedi. 
Baron benimle münasebetle

rini katetınişti. 

Kapiten Ladu ise hizmetim
den o kadar memnun olmuştu 
ki Madrite avdetimi istiyor, 
bu hususta ısrar ediyordu. Ba· 
rona sahte bir pasaportla İspan· 
yaya döndüğüm ihtisasını ver· 

mek için Nanside matınazel Zozo 
namında bir pasaport almıştım. 
Pariste İspanyol nezlesinden 
yattığım günlerde saçlarım dö
külmüştü. Başıma sarışın bir 
perük geçirmiş, kıyafetimi ta
n•nmıyacak derecede değiştir
miştim. 

* • • Madride dönünce derhal "Mi-
roir aux AUouette.s,. e girmeyi 
muvafık bulmadım. Riç oteline 
indim. Burada bir çok Alman 
şahsiyetleri oturmakta idi. Riç
ten Barona telefon ettim. Kim 
olduğumu sordular, 

- Marthe .. Ben'im deyince 
Baronun Madritte olmadığını 
haber verdiler. İki üç gün sab· 
rettim. Bu müddet zarfında 
kaç defa telefon etmışsem "bu
rada değildir.,. Cevabından 
başka bir malumat alamadım. 

- Sonu Var -

Suat Bey 
Nansl Türk Talebe 
Blrlfğl Toplantısına 

Riyaset Edecek 

NANSI, 25 (A.A) - Sürki
yenin Paris büyük elçisi Suat 
bey yanında bUyük elç lik ka
tibi ve F ransada ki Türk tale
besi umumi müfettişi olduğu 

halde buraya gelmiş ve vali 
M. Roblot, belediye reis mua· 
vini M, Garart, üniversite rek· 
törü M. Bruntz ve tedrisat 
birliği reisi M. Sautriyo tara· 
fından karşılanmı~tır. Suat B. 
birliğin bugün toph nacak olan 

konğresine riyaset edecektir. 

SehHe s 

Japonya Beraber ik istiyor Buğday ihracatımız Artıyor. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İstanbul 25 (Hususi)- Buğ· 
day ihracatımız artıyor. Ziraat 
bankası bu ay içinde Alman
yaya 17000 ton buğday hr ·~ 
edecektir. 

Vaşington Muahedesinin Feshi Sulh 
İçin Do~rudan Doğruya Tehlikedir 

Mektuplar V 
Telgraflar İçin 1 

günü filedelfiyada söylediği 
nutuk hakkında demiştir ki: 

Japonya Vaşington muahe-
desini fes!ıetmek ve kendisine İstanbul 25 (Hususi)- Mek-
beraberlik verilirse diğerlerile j tup ve telgrafların acele dağı-
birlikte filosunu yan yarıya in- r tılması için tedbirler düşünülü-
dirmek istemektedir. Evinde 1 yor. Mektuplar için yeraltı bo-
efendi olmak istiyen Japonya- 1 ı rular (pnömatikler) gapılacak-
ya hak vermemek imkansızdır. tır. 

Eğer bu üç devlet hakikaten 1 Gelin g" ÖtÜrÜrken 
silahlarını azaltmak istiyorsa 
Amerika ile İngiltere Japon-

1 
1 Bir kamyon devrlldl 

Jann isted;ği beraberliği ver- J Bolu 24 (AA) - Mudurnu-
melidir. ! dan Göynüğe iki kamyon ve 

Diğer taraftan Nevyork He- bir otobille gelin götürU!ürken 
Aınerilm 111 ıırnltJıası ralt gazetesi diyor ki: Japoıı ıırnmlılrn=ı kamyonlardan biri Göynüğe 

Nevyork, 25 ( A.A) - Silah Vaşington muahedesintn Ja· günkü dünya buhranı ve kar· 20 dakika kala devrilmiştir. 
ticareti hakkında tahkikat yap- ponya tarafından feshi deniz şıklığı içinde ancak derin bir Kamyonu süren şoför ölmüş 
makta olan ayan komisyonu silah yarışı siyasasına dönmek teessürle karşılanabilir. Bu ha· yanındaki iki kişi hafif surette 
reisi Japon yanın V a.,ington bü- olacakhr. Japonyanın bu mu- reket dünya sulhu için d.oğru· yaralanmıştır. İçindekilere hiç 
ük el isi M Saitonun Cuma abedeyi kaldırmak k~ran bu- dan doğruya bir tehlikedir. hir şey olmamıştır . . ~ ....... Y ...•... : ............................................................................................................................................................... . 

B. Millet Meclısinde ·f Müflis Banker Samüel 
Dünkü Celsede Üzerinde Görüşü

len Kanun Layıhaları 
Ankara. 25 (A,A) - Büyük 

Millet Meclisinin bugünkü top· 
lantısında Üzerlerinde görüşü

len kanun layıhaları şunlardır. 
Hudutta çıkacak ihtilafların 

halli için Sovyet Rusya hüku
meti ile imza edilmiş olan mu
kavelenin üeroyet müddetinin 
uzatılması ve havai seyrüsefere 
mahsus beynelmilel sıhhi mu· 
kaveleye iştirakimiz kakkın

daki kanun ikinci müzakereleri 
yapılarak kabul edilmiştir. 

Anadolu Ajansı ile on se
neye kadar taahhüt icrası için 
hariciye vekaletine selahiyet 
veren kanun ile 21 temmuz 
927 tarih ve 1110 numaralı 

askeri memnu mıntakalar ka
nununa gfü-e, askeri birinci 
memnu mıntaka içerisinde ka
lıp ciheti askerivece alınmış 
olan gayri menkul emvalin 
5 şubat 1921 tarih ve 1744 
numaralı kanun mucibince 
1930 ve }931 senelerine kanu
nen verilmiyen bedellerinden 
geri kalan borçlar ertesi sene· 
ler milli müdafaa vekaletine 
memnu mıntaka istınlak bede-
li namı altında konulan ve 

konulacak olan tahsisattan 
ödeneceği hakkındaki kanun 
layıhasının da birinci müzake
releri yapılmıştır. 

79 Sabıkası Olan Ayı 
Mehmedin Muhakemesi 
Sabıkalı: " Efendim Ben Bu Zanaatı 

Terkedcli Üç Yıl Oldu " Diyor 
Adana 24 ( Hususi ) - Ko

lun bildiği yankesicilik, dolan
dırıcılık gibi şeylerden 79 sa
bıkası olan Ayı Mehmet adın
da biri dün yine mahkeme hu· 
zuruna çıktı. 

Ayı Mehmedin duruşmasın· 
dan anlaşıldığına göre İstan
bulda bu sanatı sayesinde çok 
meşhur olmuş ve orada tutu
namayınca kapağı Adanaya at
mıştır. 

Zaman zaman polis idaresi
ne meçhul bir aaam tarafından 
parası çalınan, dolandırılan 

adamlar müracaat ediyorlardı. 
Mehmet bunlarla muvacehe 
edildiği zaman " Evet efen· 
dim paramızı çalan bu adam· 
dır. ,. demişlardi. 

İşte Mehmet de bu su;:lardan 
dolayı kim bilir kaçıncı defa 
yanındaki arkadaşı Hasanla 
beraber sorguya çekildi. 

Dinlenilen şahitlerden kom
ser Şerafettin bey şöyle ifade
de bulundu: 

- Ben bu ayı Mehmedi ta 
İstanbuldan beri tanırım. Bu 
adamın 79 sabıkası vardır. İs
tanbul Ankara, Yozgat vila
yetlerinde uzun müddet h~
pis yattı. Nihayet Adenaya 
gelmi~ hurad.. gene yankesi
cilik dolandırıcılık yaparken 

yakaladık. Bir adamda para 
olduğunu sezdi mi. 

- Ooo yahu b;, selam da 
vermiyorsun. İnsan arkadaşını 
unutur mu? 

Gibi sözlerle herifin yakası
na yapışır. Zaten bu sözler
den laşıran adamın yakasın· 
daki el doğru koltuk cebinde
ki para cüzdanına gider. 

Burada da parasını aşırdığı 
ve dolandırdığı beş altı adam 
vardı. 

Bize paralarının çalındığı için 
müracaatta bulundular bizde 
Ayı Mehmeti bunlarla muvace
he ettik. Hepsi paralarını bu 
adamın ça 'dığını söylediler. 

Reis bey suçluya sordu. 
- Komser beyin ifadesine 

ne diyorsun? 
Mehmet fütürsüzce. 
- Efendim bu sanaatı terk· 

edeli üç sene oluyor sabıkam 
olduğu için benim yaptığıma 

hükmediyorlar, dedi. 
Şahitlerden üçüncü komser 

Ahmet ve komser Şakir bey· 
!erle polis memurlarından Ce
lal efendi ile daha bir kaç po· 
lis dinlendi. Hepsi de paraaı 
çalınan divacılann Ayı Meh· 
medi teşhis ederek tanıdıkla
rını söylediler. Muhakeme daha 
bazı şahitlerin dinlenmesi için 
6 bimci kinuna bırakıldı. · 

• 
lnsül Beraet Etti 

Fakat Şimdi 
Yakasına 

İllinua Mahkemesi 
Yapıştı ... 

Nevyork 25 (A.A) - Müf
lüs banger Samuel lnsül ve kar
deşi Amerika posta idaresini 
iğfal etmek suçundan iki S"aat 
süren bir müzakere neticesinde 
devlet muhakemesinde beraet 
etmiştir. lnaul hakkındaki ta
kibat iki sene sürmüş ve 
100,000 dolara malolmuştur. 
Hükümet mahkemede 150 şa· 
bit ikame etmiş 10 vagon dol
durabilecek vesikalar göster· 
mişti. 

Samuel Amerikanın en bü
yük iş adamlarından biri idi. 
75 yaşında olan bu adam bir 
müddet 85 idare meclisinde 
azalık etmiş ve bunların 65-ini 
bilfiil idare etmiştir. 1932 iflas· 
!arı onun da sukntuna başlan~ıç 

Saııı ıırt i ıı.-iil 
olmuştur. 

Samuel önümüzdeki hafta 
İllinua mahkemesinde dolmdı
rıcılık suçundan dolayı muha· 
keme edilecektir. 

Amerikan Notası 
İngiltere Bu Notaya Cevap 
Vermek Niyetinde Değildir 

LONDRA, 25 (H.R) - Bü- ve ilk kanunda sembolik ma· 
yük Britanya törünü (hükümeti) hiyette olan ödemesinden sonra 
Amerikanın harp alacakları ödemeyi büsbütün kestiği ha-
hakkındaki notasını Vaşington tırlardadır. Alınan haberlere 
elçisi vasıtasile bugün almıştır. göre bu Amerika notası ce-
Nota lngilterenin ödemeyi kes- vapsız kalacaktır. 
tiği gündenberi toplanan borç· (Pravda) başyazısında diyor ki: 
!arın mıktarını bildirmektedir. "Lenin ve Stalin birbirinin 
İngilterenin 1933 Haziranında tamamıdırlar.,, 

Posta Hava Fişengi 
~~----......... ~--~~ 

Bir Dakikada 103 Kilometrelik 
Mesafeyi Katedecekmiş ... 

P ARiS, 25 (H.R) - Grand 
Züker adlı bir Alman mühen· 
disi pek yakında bir posta 
hava fişenginin tecrübesini ya
yapacaktır. Bu mermi üç kilo
metrelik mesafelerde tecrübe 
edilmişti. Hava fişengi elektrik· 
le ışıklanan ve alev alan bir 
maddeyi ihtiva etmekte, posta 

Yeni Gümüş 
Paralar 

İstanbul 25 (Hususi) - Ye· 
ni gümüş paralardan ay başın
da müteahhitlere 300 bin lira 
daiıtılacaktır. 

çantası hava fişengini kovala
maktadır. Şimdi düşünülen tec
rübe (103) kilometrelik bir 
mesafeye hava fişengi ile posta 
çantalarının gönderilmesidir. 
Tecrübe muvaffakıyetli netice 
verirse Kale'den Duvra bir 
posta çantası 

gidecektir. 
bir dakikada 

Adliye Vekili 
İstanbul da 

İstanbul 25 (Hususi) - Acı: 
!iye vekili Saraç oğlu Şııkrü 
hey bugün Ankaradan geldi. 

Adliye bakanı Rıhtım tirke· 
tine ait işlerle uğraşacakbr. 

• 



• 

Bir Aşk Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 

Heyecalı Maceraları 
- 309 -

Kanlar, çocuklar yerden ça
mur alıp biçarenin yüzüne sü
ruyorlar, böylelikle ağzını bur
nunu tıkayarak çatlamak de
recesine getiriyorlardı. 

Esirleri Nepol hükümdarına 
kadar götürdüler. 

Prens Tathar büyük bir di
vanhanede elmaslı bir taht üze
rine oturmuş, arka!ına da sır
ma, inci ve pırlanta işlenmiş 
fevkalade bir hıl'at ğiymişti. 

Parmağı üzerinde bir şa lıin 
, .:lı ki Bazan efendinin elini 
ısırmak istiyormuş gibi şakalar 
ediyor,bazan pençereden uçup 
giderek biraz sonra geliyor, 
yine prensin parmağına konu
yordu. 

Bundan başka Prensin ya
nında gayet cins bir tazı ile 
bir metre boyunda bir de cüce 
vardı. Bunlar hükümdann ey
lenceleri idi. 

Feritle arkadaşlan prensin 
hnzurnna geldikleri zaman 
köpek havlamağa, cllcede hay
vanı daha ziyade kız:dırmağa 

başlamıştı. 
Fakat prens cüceyi menetti: 
Hayım Durani orada olma· 

dığı, Hintlilerden de İngilizce 
bilen bulunmadığı için tercü
manlık hizmetini Yamboya 
gördürmek lazımgelmişti. 

Prens kendi lisanile Yam· 
boya bakıp hışımla: 

- Ey ruhu mürted, kendi 
mürted köpek! Sor bakalım, bu 
herifler hangi millettendir? 

Y ambo prensin sözlerini 
harfbeharf tercüme etti. 

Esirlerin kimler olduğunu 
birer birer söyledi. Oralara 
gelmekten maksatları da ne 
olduğunu bildirdı. 

Fakat kim inanırdı?. Zira 
Hayım Duranı, Ferit ve arka· 
dqlannın Rus ve lngiliz 
casusu olduklanna Prensi kan
dırmış ve Maya Niyamayı ta· 
kip meselesi asli memuriyet
lerini saklamak için bir vesi
leden ibaret bulunduğuna onu 
inandırmıştı. 

İstintak bitince Prens, gerek 
İngiliz gerek Rus casuslan için 
ölüm muhakkak olduğunu za· 
vallılara tebliğ etti ! 

Bu feci ve haksız mahkiım
luk hepsinin çehrelerinde de 
yeis alimetleri peyda ettiyae de 
bu alametler cesurlara ve yi- . 
ğitlere mahsus alametlerdi. · 

Koca hoş boğaz Beryen, 
hem hiddetli hem kederli bir 
tavırla: 

- idama mahküm olduk?. 
iyi amma, Yambo, heriflere 
söyle ki ya bizi çabuk öldür
sünler, yahut bir parça yiye
cek versinler. Onların celladın
dan evvel açlıktan öl mi yelim? 

Vakıa divan yerine yakın bir 
salonda mükellef bir sofra ku· 
rulmuştu. 

Bu sofrayı görünce Beryen 
hepsinden evvel başına çöktü. 
Öteki arkadaşler da ondan ge
ri kalmadılar. 

Çeşit çeşit mükemmel ye
mekler hazırlanmıştı. 

Ancak birinci tabağa el uza· 
tınca tuz, büber ve baharatla 
zehir zokkum olduğunu gördü
ler. 

Her ne kadar Hintliler ye
mekleri baharatlı yirlerse de 
bu kadar tuzlu yidikleri malüm 
değildi. 

Tuz o kadar çoktu ki Yam
bo bile ilk tabaktan elini çekti. 

Hülisa bütün öteki yemek
ler de böyle idi. 

Sofrayı ilk gördükleri zahıao 
duydukları memnunluk şnndı 
acı bir ıstıraba çevrilmitti .' 

1 
Nihayet, açlı:. an ö'.;nekten 

ise tuzlan yiyerek ağızlan kav
rulmağı tercih ettiler. 

Bir kaç lokma alır almaz 
öyle bir hararete çarpıldılar ki 
bunu def için bol suya razı 

oldular. Lakin sofrada su da 
bulunmayıp onun yerine gayet 
kuvvetli bir Hint ş.-rbeti koy
muşlardı. 

Bir kaç dakika içinde hara· 
retin şiddetinden hepsinin göz
leri yerlerinden hrladı. 

Amk Ferit dayanamadı. Aya
ğa kalkarak yesinden dik sada 
ile söylenmeğe başladı. 

Gürültüye bizzat prens te 
koştu geldi. Gürültllnün !lebe
bini sorunca Ferit, Y ambonun 
tercümesile dedi ki: 

- Prensi Bizi idama mah
kum ettinizse açlık ve hararet
le öldürmeğe mi mahküm etti
niz? Bir kere şu yemeklere 
bakınız, bunlar yenir mi? Hasıl 
olan hararet te şu şerbetle gi
derilir mi? Siz söyleyiniz? 

Brens yemeklerle şerbeti 

yokladı. Hakikaten yenilir, yu
tulur şeyler olmadığını görünce 
hiddetlendi. 

Mesele tahkik edildi. 
Bu işi, eğlence olsun diye 

cüce yapmıştı. 
Prens, elindeki kırbaçla ha

bis cüceyi o kadar dövdü ki 
biçare arkadaşların intikamı 

alınmış oldu. 
Sonra mahkümlara taze ye

mekler getirdiler. 
Buzlu sularla sofrayı donat

tılar. 

Zavallı mahkümlar son ikram 
edilen bu yemekten o büyük 
açlıkla çok memnun oldular. 

Hatta açlık onlara ölüm acı
ııını da unutturdu. Büyük bir 
iştiha ile yiyip içtiler. 

Arkadaşlar, yemek bittikten 
sonra hemen idam olunacak
larını zennediyorlardı. 

Fakat öyle değildi. Birkaç 
güne kadar Mecusilerin büyük 
bayramları vardı. Mahkiımlarıo 

o zaman idam edilmeleri adetti. 
Zavallı arkaşlar geçirecekleri 

o birkaç günü işkence müd
deti sayarak mahzun olmuşlar 
hepsi birden bir karanlık zın

dana atılmışlardı. 
Arkadaşlar zındana geldik

leri zaman her birinin hali baş
ka başka dikkate şayandı. 

Raul öyle can kaygısında 
olacak korkaklarden değildi. 
Ya'nız Hayım Duran y. m'.lğlüp 
olduklan için son derece hid
detli bulunuyordu. 

Hanri, öleceği için meyus 
değildi. Hetta bu ölümden bir 
kurtuluş çaresi de düşünmüyor
du. Zira bu defa kurtuluşun 
imkanı olmadığı için boş yere 
zihin sarfına lüzum görmü
yordu. 

Feride gelince, kendi için 
değil Niyama için aklı çilesin
den çıkıyordu. Zira zevcesile 
kavuşmamış olsaydı Niyama 
Hintlilerin elinde emin kala
caktı. Fakat visallerinden son
ra onu kirlenmiş sayan vahşi, 
mutaassıp Hintliler kadına kim
bilir neler yapacaklardı. işte 
Ferit buna yanıyordu. 

Ahmet ağa ne tuhaftırki he
men hiç oralarda değildi. Bü
yük bir tevekkül ile süküt ve 
itidalini muhafaza ediyordu. 

Obur Beryenin tıkabasa ye
mekten ve iki gündür uyuma
maktan uykusu gelmiş, zindanın 
hır dıvar dibinde uzanıp lıor-

lamağa bile başlamıştı. , 
. Şu hallerinde ne Ferit ifye 

nede ötekilere bir söz sö~le
J niy$ıiyecej?ini ,..ıı:ören , A,h~et , 

tenı Asır 

\~t~t;::~ı-
Gün Battıktan Sonra 
_Çalışmak Yasak Edildi 
Tütün Ekicilerinin Büyük Sevinci 
Akhisar Şehir Meclisinin Kararlan 
Akhisar, 22 ( Muhabirimiz 

yazıyor ) - Burada bazı sa
natkarlar bana dert yandılar. 
Çalışma zamanlarımız beledi
yece tahdit edildi, bayramın 
yakl~masından ötürü işlerimi
zin en kaynaşık zamanında, 
gün battıktan sonra ç:ılışma

mız yasak edildi, dediler. 
Belediye reisi Nüzhet beyi 

görerek bu yasağın n:!rlen ile
ri geldiğini sordum. Mumaileyh 
bana şunları söyledi : 

- Kaza hıfzıssıha komisyo-

Aklıisarıl<m 

nundan belediyemize bir ta
mim geldi. Bunda, asker çağ
Wardan baztlannın beden özür
leri yüzünden askere alınmala
nnın bir yıl geriye kaldığı ya
zılmakta ve bunu önlemek için 
sıhhi koruma çareleri aranması 
bildirilmektedir. Bizde önle
meyi düşündük asker çağlıla
nn en ziyade terzi ve kundu
racı sanatkarlan arasında çok
luk gösterdiğini anladık. Bu
nun üzerine günde 17 saat ça
lışmayı yasak ettik. Sanatkar
lar arasında bu önlemeyi be
nimsemiyenler olabilir, fakat 
beğenenler ve istiyenler de 
çoktur. 

Reis beyden bu sözleri duy
duktan sonra birde birde sa
natkarların başile konuşayım, 
dedim ve ayak kabıcılar birli
ğine gittim, gördüm ki esnafın 
çoğu bu yasaktan memnundur. 
Hele genç işçiler iyiden iyiye 
seviniyorlar. Bu yasak gerçek
ten sevilmeğe değer. Günde 17 
saat ~ işlemenin bedeni ve 
kafayı yıpratac~ğı açıktır. 

Meb'us Seçimi 
Belediyeye gittiğimde reish 

odasında bir sürü yazı işlerile 

uğraşıldığını gördüm. Bu uğ
raşma meb'us. seçim hazırlığı 
idi ve bugün bitirildi. Belediye 
bugün saat 15 de umumi bir 
toplantı da yaptıı Bu toplantı
da "hesabı kati,, raporu okundu. 
Toplantı samimi ve sıcak geç
ti. Oinliyenler "e söz söylüyen
ler belediye işlerinde iylik 
grödüler. 

Şehir Pllnı 
Planın yapılma işi önümüz

deki Hazirana değin sürecek
tir. Biten hesap ve ölçü beğe
niliyor. Orta mektebi binasının 
yarım kalan yapılma işine be
lediye tarafından bin liradan 
aşkın para ayrılmıştır. Yapıyı 
tamamlama işi nzun sürmiye
cek, okurlara bu kış güçlük 
çektirilmiyecektir. 

istasyon Yolu 
İstasyon büyük yolunun kö-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ağa bazı şeyler anlamak için 
Y ambuyu bir tarafa çekti. 

Mahbus oldukları yer çok 
genişti. 

Bir köşesinde konuşanlar, 

öteki tarafta oturanları 

rahatsız etmiyebilirlerdi. 
Ahmet ağa Yambuyu oraya 

göturdüğü zaman ikiside yere 
oturdular. Ahmet ağa: 

- ~onıı ·ar - t 
• q ~ 1. 

tülükten kurtarılması için de 
taş çekilmeye başlanılmış ve 
düzeltilme düşüncesi pekleşti
rilmiştir. Fakat bu yol pek kö
tüdür. Bu kötülük her Akhisar
lının gözüne battığı gibi her ya 
hancının bakımından kaçmıyor. 

Birkaç zaman gösterilen durgun 
luk ayn tutulursa Akhisar birçok 
yenilikler gördü. Fakat bu bü
yük yola bir türlü kesme taş 
dö enemedi. Yağmurlu hava
larda çamurdan kurtarılamadı. 
Bundan ötürüdür ki bu yapılı-

-ı 

Bir Maıızarcı 
şın her seferlı i gibi üstün körü 
değil, çok sağlam ve çamur
dan kurtanlacak tarzda olması 
herkesin dileği arasına girmiş
tir. Bu dileğin yerine getiril
mesi Belediye reisi beyden 
umulabilir. Nüzhet beyin yeni 
eserleri arasında bunu da gör
meği istemek hakkımızdır. 

- Resim kaldırıldı. 
Kazamız Tayyare cemiyeti, 

kendi malı olan sinema için, 
belediyeye her yıl reklam ve 
Lubiyat resmi olarak dolgun 
bir para veriyordu. Son gün
lerde cemiyet, belediyeden, 
bu resmin indirilmesini istemiş, 
istek kağıdı belediye kurulta
yında konuşmaya konulmuştu. 
Kurultayın geçen toplantısında 
belediye encümeni resmin indi
rilmesini kabul etti. Aza bey
ler de söz alarak encümenin 
cemiyete karşı gösterdiği sevgi 
ve uysallıklarından memnun 
olduklarını söylediler ve, biz de 
bu indirişe reylerimizi katıyo
ruz, dediler. Bunun üzerine 
azadan cemiyet muhasibi Ah
met bey ayağa kalkarak şunla-
rı söyledi: . 

- Karar okunurken içimde 
duyduğum sevinci arzetmek 
isterim: 

Akhisar umum efkarını bi
hakkın temsil eden yüksek 
meclisiniz bu güzel karan tas
dik etmekle muhit umllJI)i ef
karına yerinde bir inşirah ve 
etminan yaratmış oldu. Bu su
retle mecltsimiz, fedakarlıkların 
yarattığı şerefle dolu Akhisar 
mücadele ve müdafaa tarihine 
yeni bir sayhifeyi şeref ilave 
etmiş oldu. 

Bu eözlerden sonra şehir 

sulanna saat konulması üzerin
de riyasetin isteği görüşüldü. Su 
işinin düzeltilmesi düşllnüldü. 
Akhisarın bol suyundan her
kesin faydalanması istenildi 
ve bu işin üzerindeki konuşma 
uzun süreceğinden gelecek 
toplantıya bırakıldı. 

TUtUn Satı .. arı: 
Bu yıl her yerde olduğu gi

bi burada da güzel fiatle satı

lan Tütünler ekicilerin yüzünü 
isteginden üstün olarak gül
dürdü. Mevcut kırkbeş bin bal
ya Tütünün kırk bin balyası sa
tıldı. Kalan beş bin balya da 
bir haftaya kadar elden çıka
caktır. Ekicilerin sevincine öl
çü yoktur. HükUmetimizin öko
nomik önleyif ve batılrışlan 
\ . r . 

Galpagos Adalarında 
Baron Vagnerin Çıplaklar İmpara
torluğunda Esrarengiz Bir Facia Oldu 

Çıplak/ak kraliçesi Baroı• l'nyııpı · 

İngeles 21 (İkinci Teşrin) - imparatoriçe bir daha uslu du-
Pasifik denizinin menekşe ren- racağına söz vererek kurtulo-
gi sulan arasında osrarengiz yor. 
bir hadise olmuştu. Bir sabah Bu son öldürmenin de gene 
erkenden uyanan balıkçılar bu kadının işi olduğu sanılmak· 
adaya bir geminin yaklaştığını Nevyork 22 (İkinci Teşrin)-
hayretle görmüşler, hepsi bir- Vitmer ailesinin samimi dostu 
den küçük gemiye atılmışlardı. olan Kapiten lrlan Hancok 
Burada beklenmiyen bir man- Garp medeniyetinden kaçarak 
zara ile karşılaşmışlardı. Uzun Şarles adasında yedi arkadaŞı 
boylu, kara gözlü bir kadın ge- ile birlikte yaşayan Vitmerin 

"d k k ı cesedini tanımış ve öldürülen mı en çı ara üzer erine doğ-
ru yürümüştü. Çıplak denebi
lecek olan bu kadının üzerinde 
yalnız ipekli bir şal vardı. Be
lindeki kemerde hançeri par
layordu. Kadın elindeki taban
cayı beş defa boşaltmış etraf
taki kuşlar kaçışmışlardı. Böy
lece adaya ayak basan Avus
turyalı Baron W agner namın
daki kadın Marşena ıssız ada
sını zaptetmiş, kendisini Gal
pagos adalarının imparatoriçesi 
ilan etmişti. W agnerden sonra 
Filipson ve Leronz namında 
iki erkek te karaya çıkmışlar
dı. İmparatoriçe, muhafızları 
olan iki erkekle adada çırıl
çıplak yaşamağa başlamıştı. 

Bu hadise 1932 senesinde ol
muştu. 

•*• 
Son günlerde marşena ıssız 

adasında bir adamla bir kadı
nının acınacak bir biçimde öl
dürüldükleri görülmüştür. Ölü 
adamın rubalarında Alfred 
Rudolf Lorentz adına yazılmış 
bir pasaport, Fransız paraları 
ile çocuk rubaları bulunmuştur. 
Kadının kim olduğu anlaşıla
mamıştır. 

Bu adada birçok fenni tec
rübeler yapan tanınmış deniz 
seyyahı kaptan Ailen Hanko
kun deyişine göre ölüler, M. 
ve Madam Vitmer olacaktır. 

Bunlar, 14 yaşında bir oğulla
rı ve 2 yaşında bir bebekleriy: 
le bu adada yaşıyorlardı. 

Son günlerde Kaptan bir 
mektup almıştır, bunda, M. 
Lorentzin Almanyaya dönmek 
istediği; fakat adada, mektup
la yazılam.ıyacak bir rezalet 
çıktığı yazılıdır. 

ilk rezalet kendisine Galpa
kos adalarının İmparatoriçesi 
adını veren Vagner namındaki 
kadının bir Norveçli gemiciyi 
bir gece zindanda tutması ve 
kendi adamlanndan birine ta
banca sıkması ile başlıyor. 

Bunu duyan Eküvatör hükü
meti kadını tutmak isteyince 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
halkımızın kafasına duyuş ve 
inanışı epeyce perçimledi, Bir 
köylü Tütüncü bu gün bana 
çok temiz bir dille şunları söy
ledi: 

" - T anri büyüklerimizden 
razı olsun, Hükümetimiz yüzü
müzü güldürmeğe başladı. Böy
le gidersek bize karada ölüm 
yoktur. işte ozaman efendiyiz .. ,, 

' M. Hulusl ı 
' ,ı J: • l • 

Çıplaklar knıliçıısiııiıı 111ıılı 1 1 

fızı ikeıı iilii 1111lıı111a il 

Alfred Tlmlolf J,aı-Puı 
şahsın Vitmer olduğunu söyle· 
miştir. 

San haberlerde ise hoğuhı: 
rak dalgalar tarafından sabUe 
atılan cesetlerin Artür Vitıııel 
ve Alfred Lorenz olduğu, b~ 
iki adamın adadan niçin k•~ 
tıklarının anlaşılamadığı bilıl1; 
riliyor. Mamafih iki adaıJ11 

Şarles adasında açlıktan ~i 
güneşten çok istirap çektik)ef 

O-' muhakkaktır. Galapagos a 
!arının imparatoriçesi olan r.t;; 
dam Vagnere gelince Rob.pli 
Filipson namında bir Berli lı' 
ile adayı terkederek cenU 
gitmiştir. 

ikinci ZaferiJl 
Yıldönümü 

- Baştıoıı b11ınci sıı/ıı · eıJt - ı' 
Paris, 25 (H.R) - (Teıııl'~, 

gazetesi Sovyetler hava ~ıı , 
vetinin fevkalade olan inici~ 
fına hasrettiği bir makale 
diyor ki: ,, Paris tayyare s~ 
gisinde Sovyet pavyonu 1 ı 

heyecanlı gerçek bir inf' 
mahiyetindedir." ~ 

Gazete Kızıl hava orıl115J 
nun büyük kuvveti hakk1~~ 
M. Voroşilofun komünist Jı1 ~ gresindekı beyanatından 1 

ralar nakletmektedir. J 
Epir Hududu~ .f, 

Atina 25 (Hususi) - Jbtı,jr 
zabitleri arasında şimali f:l'e 
gitmek üzere gonüllü kıı~;ıi 
ler teşkili yasak edilıP 1 Y 
Hükümet ha

0

lkın büyük gal~f 
oma rağmen Epirde her ~ 
harekete mani olmuştur .. A'b 
vutluk hükümeti de Epır gı 
dutlarındaki kuvvetlerihİ ço 01 
mıı, buraya daha 2000'Ji~ 
ma· göndermiştir. 1 
• • 1 • ' 'iA l ı.l r .... ~. , t 14
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Uzun Bir Dehlizin Ote<le Beride Sallana1ı Mini Mini Bir Kaç 
Kandille (;ü~bela Loşlaşahilen Karanlıklarda Bir Viicut Belirdi 

Bir dakika kadar sustu .. Ve 
ıonra birdenbire sesini yüksel
terek ilave etti: 

- Eğer sen beni yenersen .. 
Her istediğine eyvallah derim .. 
ister beni kesersin, ister beni 
asar veya esir edersin.. Bu se
nin bileceğin iş.. Fakat peşinen 
söyliyeyim.. Eğer galebe eden 
ben olursam, senden istiyece
ğim bir tek şey vardır. 

Senin hayatının sonuna 
kadar .. 

Her kes büyük bir merak 
ve alaka içinde kulak vermişti. 

Fakat Cafer, fikrini birden 
bire değiştirerek sustu. Sözle
rini tamamlıyacagı yerde, gü
lömıiyerek: 

- Adam sen del - Dedi -
Daha fol yok, yumurta yok.. 
Ben şöyle yapacağım, ben böyle 
yapacağım demek manasız ... 
Evvela boy ölçüşelim, gerisini 
ıonra düşünürüz.. Nasıl, razı 

mısın? 
Tiryandafil, hiç düşünmeden 

cevap verdi: 
- Evet., 
Ve bir zıplayışta yere atladı. 

Sırtındaki ipek gömleği, seri 
bir hareketle çıkardı. 

Bizanslı bir asker koşarak 
geldi. Çemenler üstünden göm· 
leği aldı. Atı yededi. 

Cafer de, bir saniye ıonra 
Atından atlamış bulunuyordu. 
Kalkanını bir tarafa attı. Tul
iasını çıkardı. Diyaribekir 
Emiri Eşcaeddin zırhının bağ· 
lannı çözerek, seraskerin so· 
yunmaıına yardım etti.Az sonra 
iki genç birbirinden iki adım 
uzakta ve ayakta güreşe hazır· 
lanmış bulunuyordu. Eşcaeddin 
Atının terkisinden bir yağlık 
çıkararak gencin başına ge
çirdi. 

- Güneş altında bqı açık 
kalmak doğru dğildir .• - Diye 
•ırıldandı-

Cafer evveli buna itiraz et
•edi. Fakat gözü hasmının 

b .. ına ilişiverince: 
- Olmaz baba.. Olmu: 

-Dedi- baki Onun baıı nasıl 
asıı.? 

Hakikatan Tiryandafilin başı 
asık bulunuyordu. Genç Bi
laulının altın sansı renkli, uzun 
eııçlan üzerinde Papatyalardan 
JapıJmıı, ince bir çelenkten 
haıka bir ıey yoktlL 

Diyanbekir Emiri: 
- Öyleyıe.. -Dedi- bir yağ· 

lık ta ona verelim .. 
Ve Bizanslıya teklif etti. U

~D Tiryandafil garip bir gurur 
ıle gilümsiyerek reddetti: 

- Hayır.. latemem, lüzumu 
Yolı:.. Fakat, ıiz başınıza ne iı
teraeni:ı giyebilirseni:ı.. 

Çünkü ben, her ne bahuına 
0Jıu..a olsun, bunu muhafua 
etınek isterim. 

Böyle diyerek sağ elini ba
şındaki çelenge uzatmıştı. 

Cafer: 
- O halde mesele yok. 

·()iye söylendi- başlıyabiliriz .. 
Ve güreş başladı. 

k noğrusuya .. Hani ikiıi de er
i ek güzeli ve :ıorlu delikanlı
lltdı. 

fil P.tiisaraa başlarken Tiryaııda
l;ı • Caferin bileklerinden yaka
b·IDağa çaLştı. Fakat seraskerin 
~ lıutaklayışta bileklerini kur-

ıp, Bizanslının boynuna el 

attığı görüldü. Ve akabinde 
hasmının sol bazusunu şiddetle 
sıktı. Cafer kaşla göz arasında 
Tiryandafili yere yuvarlayıverdi. 
Maamafih Bizanslı çok çevik 
bir perende ile hasmının elin
den kendini kurtarabildi. Ve 
hemen üstüne çullandı. 

Bizans saflarından takdirkar 
avazeler yükseldi. Kim bilir ne 
zannetmişlerdi? 

Galiba Tiryandafilin galebe· 
sini ümit etmişlerdi. Fakat bu 
ümit boşa çıktı. Çünkü gene 
o anda Malatyalılann çılgın bir 
neş' eyle Caferi alkışladıkları 

görüldü. 
Hayderane bir savletle hasmını 

havaya kaldıran serasker içi 
ot dolu bir boğça gibi, Tiryiın
dafili on adım ileriye fırlatıp 
atıvermişti. 

Bu hareket, o kadar ani ol
muştu ki, Bizanslılar bir an 
gözlerine inanamadılar. Şaşala
dılar. Fakat hemen o anda ser· 
askerin Tiryandafilin üzerine 
çullanıverdiğini görünce, haki
kat olanca çıplaklığiyle gözle
rinde canlandı. 

Bizanslı, sukutun tesiri ile bir 
an kendinden geçmişti. Gözle
rini açıp ta kendini sırt llstü 
yere uzanmış bulunca bila te
reddüt vaziyeti kabul etti: 

- Eeeey muharip Türk! 
-Dedi· malum.. Galebe gene 
sende .. Emret! Ne istersen ya
pacağım .• Cafer, derhal Tir
yandafili ayağa kaldırdı. 

Ovada şimdi her ıey ıus· 
muştu. Bizanslı muharip, Bi
:ıanı safıharbına doğru kolunu 
uzatarak bağırdı: 

- Eeeey bizden olanlar! 
Eeeey anamın, babamın ve kar
deşlerimin memleketinden ge
lenler! Ve eeey şarki Romanın 
arılanı.. Benim babam olan T e
mistoklial Beni artık ölmüş 
addedebilirsiniz. Ne yapayım? 
El elden üstündür derler. Bu da 
benden üstün çıkb .. 

Sonra seraakere dönerek 
ıordu: 

- Ne istersen emret! Her 
emrini yerine getirmeğe ha-
zınm •• 

O uman, az enel yarıda 
kestiği cümleyi Cafer gülerek 
tamamladı: 

- Senden -dedi- dünya ahi
ret, bana kardaş olmanı isti
yorum. Ne dersin? 

- Bunu ıerefle kabul ede
rim. 

Cafer kollanın açb. iki genç 
iki ordunun hayretle bakan 
yüz binlerce gözü önünde sar
maşblar ve öpüştüler .. 

Bu anda idi ki, Bizanslıların 

cehennemi gürültliler ve nara
larla taarruza kalkbklan gö
rüldü. 
Oğlunun sözlerini sonuna ka

dar dinliyen ceneral Temistok
lis onun hasmile sarmaştığını 
görünce, kudurur gibi olmuş, 
kılıncı sıyırınca askerlerinin 
başına geçerek hücum emrini 
vermişti. 

iki genç, ancak atlarına atlı
yacak kadar vakıt bulabildiler. 
Ve sonra ikisi birden barba 
giriştiler. 

Şimdi baba oğul karıı kar
şıya geçmiş, iki aç kurt gibi 
birbirine dis bileyen iki ordu 

kana susamış iki aç kurt sü
rüsü gibi birbirine geçmişti. 

ÜMİT 
Denizden gelen ılık rüzzar 

katır tırnaklarından havaya ka· 
nşan kokuyu ciğerlerine üfli
yordu. Eloter sarayıma, koyunu 
çerçiveliyerek taaa Nikomid
yaya kadar uzanan korusunda 
tatlı bir yaprak hışırtısı vardı. 

Tabiat bugün ne kadar da 
güzeldi! 

Etrafta tam bir sükün vardı. 
Biribirine yakın ve birbirin

den yaşlı ve yüksek ağaçların 
gölgesi altında T eodos, salın

blı bir yürüyüşle dolaşıyordu .. 
Akşam yaklaşmak ü:ıere idi. 

Sık ağaçların kaffesinden de
nize ve denizden ufka ulaşan 
nazar, Bi:ıansın mavi göklerinde 
kı:ııl bir alevle tutuşuyordu. 

Sükün içinde bir kahkaha 
esiri bir kıvrak gibi koltukla
nndan gıcıklanarak yükseldi. 
T eodos gülmüştü. Az sonra bir 
ikinci kahkaha daha işitildi. 

T eodos gene gülmüştü. Sonra 
ini bir hareketle yere çömele
rek, arkasını yüksek ağaçlar
dan birine dayadı. Başı açıktı. 
Galiba çok gezmişti ki, terle
mişti. Saçları birbirine yapış
mıJb. 

Bir kahkaha daha attı. 
- Muhakkak.. Muhakkak .. 

-Diye mırılandı- muhakkak .. 
Na:ı ediyor .. Bana karşı yüksek 
bir temayülü var .. Muhakkak .. 
Muhakkak .. 

Sol elinin şahadet parmağını 
kaba toprağa deydirerek bir 
parça düşündü.Sonra parmağını 
dudaklanndan çıkan hecelerin 
ağır tempoıuna uydurarak yer
de yürütmeğe başladı: 

- Kı.. Le.. Ro.. Meni 
Toprak üzerinde kocaman 

bir "Kleromen" reamebnişti. 
Parmağını yavaş yavaş yer· 

den çekti. Ronra ellerile şa

kaklannı sıkarak derin bir dü
ıünceye daldı. 

Düşündü. Düşündü .• 

Aradan kim bilir ne kadar 
zaman geçmişti. Uzaktan uzağa 
akseden Kiliıe çanlan onu bir 
an uyandırır gibi oldu. 

Dudaklan yorgun bir eda ile 
açıldı: 

- Akşam oldu .. -Diye ısöy

lendi- artık bu akşam o benim 
olmaLdır .. Sabır, mecal.. Hiç 
hiç bir şey kalmadı. 

Ani bir hareketle kolunu 
kaldırdı: Kafasına, üstüste bir 
iki yumruk indirerek bağırdı. 

Hayvan kafası! Hayvan kafası! 
Kızı çırılçıplak kucakla .. Onunla 
tam yarım saat kucak kucağa 
kal.. Sonra, elinden olduğu gibi 
bırak! Hayvan kafası! Hayvan 
kafası! 

Bir iki kerre gerindi .. Esnedi. 
Hiç bir tarafta tutunmak lüzu
munu hissetmeden doğruldu. 

Bir an denize baktı. 
Bir an korunun sıklıklarını 

süzdü, Tenbel bır yürüyüşle 
ağaçlar arasında ilerlemeğe 
başladı. 

Şimdi güneş batmıştı: Bizan
sın üstünde bir Dev gibi geri
nen gece, kara ağzını uzatmış, 
ufkun ıon luzıllıklannı emi· 
yordu. 
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Berlin'de Bir Hidise Oldu 
Elektrikleri Sönen Cambazhanede 
Rejim Aleyhinde Tezahürat Yapıldı -Paris, 25 (H.R) - Berlinde Bir cambazhanede çok garip ve heyecanlı bir hadise oldu. Cam· 
bazhanede 25000 seyirci mevcut iken birdenbire elektrikler söndü. Karanlıkta kalan paniğe tu
tutuldı1. Karanlıktan istifadi! eden bir kısım halk Hitler rejimi aleyhinde hınçlarını meydana ko
yan tezahüratta bulundula1. 

,, Halkı aç bırakan hükümet aşağı .. Hitler aşağı .. " Diye bağırdılar .. Bu tezahürat o kadar gü
gürültülü oldu ki polisler cambazhaneyi sardılar. Elektrikler yakılınca rejim aleyhinde tezahüratta 
buludanlan meydana çıkarmak için tahkikata giriştiler. (3000) kişi tevkif edildi 

Alman gazeteleri bu hadise üzerinde hiç durmıyarak vak'ayı sükütle geçirmekte iseler de 
Fransız ve İngiliz matbuab Bu hadiseden uzun uzadiye bahsetmektedirler. 

Adli Yenilikler Arif esindeyiz 
lSTANBUL, 25 (Hususi) - Adliye Vekili Saraç oğlu Şükrü bey Yann (bugün) adliyede tetkik

lerde bulunacaktır. Adli yenilikler aaifesinde olduğumuz söyleniyor. Vekil beyin lstanbuldan sonra 
lzmiri de ziyaretleri muhtemeldir. 

Büyük Ve Küçük Kabotaj işleri 
İSTANBUL, 25 (Hususi) - iktisat Vekaletinin hazırladığı yeni deniz programında Deni:ıyollan 

idaresi büyük kabutaja alınacak, vapurculuk l!irketi de küçük kabutaja kalacakbr. 

Şark Misakı Hakkında 
Lehistanın Son Notasına Fransız 
Cevabı Dün Varşovaya Bildirildi 

Paris 25 ( H. R ) - Gazeteler Şark misakı hakkında Lehiıtanın notasına verilen ceva· 
bın çok samimi olduğunu kaydediyorlar. Fransı:ı hükfuııeti Lehistanı bu meselede sarahatla yer 
almağa davet etmektedir. Lehistanın bu cevabı notaya vereceği cevap büyük alaka ile beklen• 
mekted'r. Zira Varşova hükümetinin hakiki niyetlerini gösterecektir. Fransı:ı notuınm metni bu 
günkü na:ıırlar meclisinden sonra Varşova Fransız elçisi Mösyo Roşea telgrafla bildirmiştir. 

Paris 25 (H.R) - Fransanın Şark misakı hakkında Lehista- nın suallerine verdiği cevap 
Lehistanda çok müsait surette karşılanmıştır. Leh gazeteleri bu cevabın Lehistanı tabnin 
edecek " mahiyette olduğunu kaydediyorlar. 

Mısırda Siyasi Vaziyet 
••••••••••••111111,~111111111111111111111111111111111111g11111111111111111111111111111111111111111111lllllll 

Meb'usan Meclisi Ve Kral Fırkası 
Dağıtıldi - Kanunu Esasi Lağvedildı 
"Manchester Guaidiyan ya

zıyor: 

Mısır bugün başvekilsizdir. 
Saray ile Nesim paşa arasın· 
daki müzakerelere devam edil
mektedi-. Nesim paşa başve
kaleti kabul için koştuğu şart
lar, demokrasiye muhalif olan 
1930kanunu esasinin tadilini 
ve halkın reyininin abnmasını 

istiyor. 
1930 kanunu esaıi ayan 

medm aulanndan beşte üçü
nün kral tarafından intihap 
edilmesine müsaade ebniş ve 
hu ıuretle kanunların tatbiki 
işinde krala müesıir bir kon
trol salahiyeti vermiştir. 

Bu kanunu esui çok muk
tedir. bir diktatör olan Başve
kil Sıtkı paşa tarafından ter· 
tip edilmişti,. Bunu müteakip 
gelen umumi intihabat hareke
ti gerek müstakil fırka olan 
Vaft fırkası ve gerek liberal
ler tarafından boykot edilmişti. 
Bu boykota ilaveten yapılan 
resmi taz:yıkler Sıtkı paşa fır

kasına büyük bir ekseriyet 
kazandırdı ve kanunu esasinin 
kabulünü mümkün kıldı. O 
zaman kral ile hü '• fuııet arasın
da vasıta vazifesini görmek 
üzere saray naıırLğını ya· 
pan Neşim Paşa, yeni 
kanunu esasiyi protesto 
makamında istifa etti. Sıtkı 
Paşa iki sene hiç ~bir muhale· 
fet görmeden merhametsizce 
hüküm ıürdü. Fakat 1933 de 
Sıtkı Paşa çekilince, iktidar 
kendi halefinin değil, lbraş.i 
Patanın eline geçti. Kral Fuat 
bir kaç aydanberi buta bulu
nuyor. Bu bastabk dolayısile 
kabine eaki ı~hretini kaybetti. 

Ve istifa mecburiyetinde kal
dı. Halkın teveccühünü ka:ıan· 
mamış olan lbraıi Paşa da ka
bine ile beraber dllftü. Bugün 
uray nazırlığına geçen Nesim 
Paşa ile müzakereye giriımiştir. 
Şimdi asıl meıele şuradadır : 

Acaba kral Fuat kendi otok· 
rat iktidarından bir hayli feda
klrbiı mucip olacak olan Ne
ıim paşanın prtlaruu 'kabul 
edecek mi? Umumi intihabat 
Yapıbrııa VUt fırkuınm yeni
den canlanmuı muhakkaktır. 
Bu takdirde Mısır demokruisi 
hiç filpheııiz daha iyi temsil 
edilmiş olnr. 

D Jiornole d'İtalia yuıyor: 
Kral, Tevfik Naim pqaya 

yeni kabineyi tqkil etmeaini 
teklif etmiştir. 

Tevfik Neaim pqa kral Fua
da aşağıdaki şartlan koymuş
tur. 

1 - Kanunuesaııinin 156 ncı 
maddelİııin lağvı. Bu madde 
ahkimına göre Mıllr kanunu 
eııaııisi, on yıldan enel, tadil 
edilmiyecektir. 

2 - Kanunu eııaııi ahkamına 
göre nazırlar tarafından yapıl
makta olan sadakat yemininin 
lağvı. 

3- Meclisi meb'usanm feshi 
4- Muayyen bir :ıamanda 

yeni seçiline yapılmıısı. 
5-- intihap edilecek parla

mento az:alanna, kanunu esasi· 
nin tadil edilmesi hakkının ve
rilmeai. 

6- Kral fırkaaının lağvı. 
(ittihat fırkalı) 

Kral Fuat, bu 
lw,ıımda biraz 
dit ._kalmlf iee 

mehılip 
..rıtered-

de lop-

terenin ısrarı dolayısile Nesim 
papnın şartlannı kabul etme
ğe mecbur olmuştur. Yeni ka
bineyi Nesim paşa teşkil edi· 
yor. Nesim paşa İııgiliz dostlu
ğu ile tanınmış bir adamdır. 
Hükfuııdar çok mühim müsaa· 
delerde bulunmuştur. Bu mü
ıaadeler için kanunu esasiyi 
ihlal eden vasıtalar ile uzun 
müddetten beri muhalefet re· 
isi olan ve İııgili:ılerin adamı 
sayılan Nuhas paşa Sudan 
mes'elesinin halli işinde lngi
lizler kat'i bir itillf yapmak 
İltemiş ve mizakerata ıirit
miştir. 

Necip pat•nın m11vaffa1oye
ti lngiltereıain müdahalesi ile 
OlmUftur. 

Nesim pqa kral Fuat ne:ı
dinden çıkarken aşaiJdaki be
yanatta bulunmuştur: 

Kral hazretleri kendilerine 
takdim ettiğim yeni kabinenin 
listesini kabul buyurmuştur. 

Bu suretle mediai meb'uaan 
feaedilecek ve halihazırdaki 
kanunu esasi lağv olunacaktır. 

Kaplanın heykeli 
önünde 

Paris 25 (H.R)- F ransanın 
Kaplan Başvekili adını taşıyan 
Mösyö Klemanso'nun ölümünün 
beşinci yıldönümü münasebe· 
tile eski dostlan tarafından 
bir ihtifal yapıldı. Kaplanın 
Şan:ıeizedeki heykeline kırmızı 
tüllerden yapılmış çelenkler 
konuldu ve bir dakika aükiıt 
edildi. 
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Sahife a 

Biraz Da i im: Hayat Ve Ölüm 
Denilen Büyük Sır Nerede Toplanır? 

• •• 
ilmin Can Ozüne Ait Sırrı Da Hiç Bir Zaman Ele Geçiremiyeceğini Kimse 
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iddia Edemez - Korkun uamma Ününde Alimler Ne Diyorlar ? 
" Causalite ,, Nazariyesi Yerine " lndetermination ,, Nazariyesi Kaim Oldu 

1L' azan: C::1a'1.d..e :aıan.clıa -rd. 

2-
Profesör M. Lecomte du 

Nouay'ın Ultra-Mikroskopunda 
cansız maddelerin şuura (akla) 
sığmıyan karışık titreyişlerini . 
gördüğümdenberi, üzerinde ya· 
zı yazdığım kaatta, kaat üze· 
rine geçen mürekepte, müre· 
kebi veren stilomun altın ucun· 
da atomlann boğuştuklannı dü
şünüyorum. Üzerinde yürüdü
ğüm kaldırımlarda, süründüğüm 

Hayatın 

dıvarlarda, teneffüs ettiğim ha· ı 
vada atomlan terkip eden elek· 
tronJarın kendi çekirdekleri 
etrafında saniyede yüzbin kilo
metrelik bir süratle nasıl dön
düklerini görüyorum • Bütün 
bunlar aklını oynatan bir ada
mın eserine benzemiyor mu? 
Bununla beraber gerçekliğine 
inanmak gerektir. 

Bir Toplu iğne 
Bafı Kadar 

Demek ki, cansız maddeler, 
güneşin etrafında devreden 
yıldizlar gibi, ihtizaz halinde 
bulunan, nufuz edilemez bir 
alemden vücut bulmuştur. Fa
kat yıldızlar arasında boşluk 
vardır. Bu bilindikten sonra 
boşluksuz köme teşkil eden 
maddenin vücuduna akıl erdir· 
mek imkansızdır. Bilginler, ba
zen rekamlarla eylenen çocuk
ları andırırlar. Bir Amerikalı 
bilgin tetkiklerinde şu neticeye 
varmıştır: Bir a:lamın vücudunu 

tenahide nüfuz edilmez hare· 
ketleri sakladıkları gerçekle
şince cansız adını verdiğimiz 

bu maddelerin bizimkilere ben· 
zemiyen, kendilerine mahsus 
bir hayat sahibi olduklarına da 
inanmak mı lazımdır? 
Hayattan Ne Kastedilir? 

Bu sorgu ile hudutsuz meç· 
huller taşıyan bir davaya gm· 
yoruz. Önce hayattan ne kas-

'l' i ıııı;cı lf 
tettiğimizi bilmeliyiz. Yaşamak 
canlı bir mahlukun aldığı gı

dalar özge.sinde, kendi uzviye· 
tinden, kendi maddesinden 

kendine benziyen bir varlık 
yaratmasıdır. Ve ölmesidir. Bu 
bakımdan can~ız maddeler ya
şamıyorlar. Bize göre, ebedi 
olan hareketsizliklerinde sa
bit kalıyorlar. Fakat canlı 
maddelerle, görünüşte olsun, 
benzeyiş noktalarını müşahede 
etmek cidden merak uyandın
cıdır. Madenin souk yüzü al
tında, elektronların kımıldanış
ları etrafında cüzü fertler yer 
değiştiriyorlar. Bu sonuncıı ha· 
reket yavaştır. Bazen vuku 
bulması için • • ı 1 'ara muhtaçtır. 

., 

1-mıısıııwı Eıı ,\fo,lııır Hiıılo!Ji Bilyılel' i ııtlr · ıı .- llt x ( 'orn•l 'l'ııntk 
JWşeyıııiııi1ı B;ı /\alp Parçasııu lliiyiil/r>rr/; Ya~olııtafırı _ 

!Jlıımffak Olııııı1tf11r 

terkip eden maddeler arasında- Böylece bir demir çubuğu taz-
ki boşlukları yok etmek kabil yik edildiği zaman kırılacağı 
olsa. toplu iğne başından bü- noktadan bükülür. Çekme ha-
yük olmıyan ve ağızlıği insanın reketine nihayet verilir de çu-
bu günkü ağırlığına muadil b k d' 1 t ked'l'rse 

l b. k-ı ld d'l' u ın enmeye er ı ı > an ır o çe e e e ı ır. . . . . 
Cansız Maddelerin cüzüler yerlerını değıştırerek 
Hayatı Mı Yardir ? tehdide uğrıyan zayıf noktayı 

Çakıl taşı veya durgun su kuvvetlendirmeğe koşarlar .• Az 
gibi maddelerin asgari namü- sonra bu noktanın çubugun 

diğer kısımlarından daha kuv· 
vetli olduğn görülür. 

Billur!arın Vavlyetl 
Bu vaziyette maden tehlike· 

de olan bi r uzviyet gibi hare
ket etmişti r. Dıştan gelen taar
ruza karş ı müdafaasını hazır-

. lamıştır . Bilhassa billu lar, kris
taller teşekküllerinde, canlı 
maddeler!e daha belirli benze· 
yişler arzederler. Kristalin de 
canlı ma!1lüklar gibi değişmi
yen, muayyen ~ekli vardır. 
Hayvan yumurtad:ın çıkarak 
nasıl büyü~se, kr:,tal de ·pti· 
dai cüz.i h:ı!i'ld •yk~n uygu:ı 
yeri bu'u'l •·a buyur. Hordebin1e 
görü!cn hayvanlar nasıl yara
ların ı , kopuklarını tamir eder
lerse kris~aller de öylece kırık· 
lanm, kopu'.!ar.nı uygun yerde 
tamir edeı-ler. 

lr Hayal 
Bunun!e iJerabe · cansız mad

de 'erin, c:ır.lı · m:ı<lde!ere ben
zeyiıi, hatta canlı maddelerin 
öı:ünü teşkil eden kimyevi 
atomlar, cansız madde erin 
özünü yapan alom!arın aynı 
olduğu ha!de, sadece bir ha
yalden ibarettir. 

Hayatın Sırrı 
Hayat denilen büyük sır 

burada temerküz etmiştir. Fil
hakika, demiri, gazı, bütün 
diğer cansız maddeleri yapan 
aym unsurlarla tabiat canlı 
şeyleri yaratmak sırrına ma
liktir. İlim adamları, canlı bir 
maddenin vücut bulmasına ya· 
rıyan öz unsurlan tahlil ettikten 
sonra dağıtmağa muvaffak ol
duklarını yeniden sun'i surette 
birleştirmek, ihya etm~k iste
yince hayatı yaratmağa asla 
muvaffak o'mamışlardır. Elek· 
trik gibi, zıya gibi, sıcaklık 
gibi vezni kabil o!mıyan b:r
şeyin yolduğunu görmüşlerdir. 
Bu elle tutu!mıyan, olçülmiyen 
d:ırtılmıyan şey haya'.ın kendi
sidir. Öz maddeleri ayırmakla 
o maddelerin hayatı öldürül-
mihtür. Bu ö'.üm n:çin v ~ ha·~
ai • dakik:ıd:ı o!muştur? iı:m 
" adan:a bunu l:ilın.iyor. Bilmedi-
ği bir madd:! :ni e~:si!miş:ir? 
Şarası n:uhakkıık ki, hu b'lin-

• ,_, . 1 ... _,. 7' 
rn .. y·en ~ey mntt 'W J c~gıtu~r . .wıra 
can!ı readdenin ya~arken a!ı
nan cıkleti!e ö!dükten sonraki 
s:kleti a;·:ısındn t :ç fark yok
tur. Maddi b:rşey eksilmemiştir. 

~il!n öz .. :n Sırrı 
İJ::.in can özüne a:t sırrı as

la ve hiç hir ı ı:re::n ele geçi
r~ır. :yecefrini kimse id:l!a ede
mez. Şimdi'.ik şur:ı~ı muhak
l:a! ır hi, zebe;> 1~?! teshit eden 
alim hayattan ibuct o:an ne
ticeyi bulamıyo;-. 

Korkunç l'J!uamma 
Bu korkunç muamma önün· 

de alimler ne diyorlar? Bilğin· 
ler şuna inanıyorlar ki cansız 
maddelerde fizik ve kimyayı 
idare eden tabiat kanunları, 

bu öz unsurların canlı bir var
lık vücuda getirmek için birleş
tikleri zaman değişiyorlar. Meş
hur alim Leclerc du Sablon 
bu hususta diyor ki: " Ayni 
oksijen atomu, vaziyete göre, 
atmosferde serbest olarak bu
lunabildiği gibi bir çakmak ta
şı parçasında, bir nebatta, bir 
naimede, veya bir insanın di· 

mağında bulunabilir. Bu atom 
hepsinde ayni olduğu halde 
birinde ölüme, di ğerinde hayata 
i ştirak eder. ,, 
"Caus:ıllte,, Nazariyesi 
Aynıştayn ve Haysemberg 

gibi fılimlerin "Tabiatta hiç bir 
şeyııı kat'i, hiç bir şeyin mut
lak, olmad ığını iddia eden ke
şiflerinden sonra bu itratsı z· 

lığa hayret etmemı:k lazımdır. 

tına nail olmuştum. Büyük 
alimin hususi mubahsalarında 
nisbiyet nazariyesi, Causalite 
nazariyesi üzerinde söz söyle
diğini sanmayınız. Aynıstayn 

çok sade, çok mbtevazi bir 
alimdir. Alelade mevzular üze· 
rlndeki görüşler ve sezişlerin
de bile muhataplarına teshir eden 
bir kuvet vardır. Bazen ken· 
disinden bir konferans vere· 

sadüfün payı vardır. Bu yeni 
nazariyeye " lndetermination " 
deniliyor. Bu da demektir ki, 
tabiatta muayyen ve kat'i bir 
şey yoktur. Onun hareketi es· 
nasında nasıl bir kaza başgös· 
terebileceğini önceden kestir· 
mek imkansızdır. 
Hayatın Makanlzması 

Okurlarım, fizikçilerin tabi· 
at kanunlarında mevcudiyetini 

Yel'lcı·iııc Gi;rc Şeldlleıırıı lJılliıl'lcrı· 
Fizikçiler,uzun zamanlar ayni se- rek nazariyelerini izah etmesi tanıdıkları bu tesadüf paY1 
bebin daima aynı neticeyi doğur· rica edilir. O zaman kara tah- üzer nde ne diye durduğUJJIU 
duğuna inanmışlardır. Fakat bu ta başınp geçer. Garip hen- sorabilirler. Bunu kaydetmekle 
iki alim, alimane muhakemele- desi sekiller üzerinde nazari- hayatın tezahüratına ait olııJI 
rile gösteriyorlar ki bir milyon, yelerini anlatmağa ko· mevzuumuzdan uzaklaşmış bU" 
hatta yüz milyon defa bekle- yulur. Tatlı sesile, fikirlerini lunmıyoruz. Filhakika varlığ111 

nen netice aynı şekilde duyul- anlaşılmıyan güzel, cazip hi· öz kaynaklarına nüfuz etmek• 
duğu ha!de yüz milyonda kayeler gibi anlatır. hayatın bir sır olan makaniı: 
bir defa neticenin başkala· Aynıştayn Anlatırken ması öğrenmek istenildi~• 
şacağı veya hiç gözükmiyeceği Bir kerre mevzua gırınce zaman orada da ayni fanteıı· 
görülecektir. İngiliz alimi James görenekten gerçeklerin üs- elrin, ayni tesadüflerin baş 
Jeans bu fareziyeye şunu katı- tüne uçar. Yoldaşları olan gösterdiği görülür. Hatta caııb 
yor: " Alemde sırrına nüfuz Logaritma, yıldızlar zaman, varlıklar aleminde bu tesadüf• 
edilmiyen bir oyun vardır. ,, zıya, süratla kolkola vererek !er, cansızlar alemindPn dııh' 
Düzcesi her hadisede bu oyu· 
nun, tesadüfün payı mevcuttur. 
Sebepler aynı olduğu halde 
netice değişebilir. 

Zaman Durur Mu? 
Bu fareziye ile kendi haline 

bırakılan bir çakıl taşının, gü
nün birinde, tesadüfün yardımı 
ile düşeceği yerde havaya kal
kacağı iddia edilınek istenmiş 

değildir. Şimdilik bu fareziye· 
ler gerçeği yalnız hesapta bu
lan dimağların matematik mü
lahazalarından ibarettir. Aynış· 
tayn zamanın yeknesak bir su
reite geçmediğ!ni, bu geçiş 

yarışının değiştiğini, hatta za· 
manın bazen durduğunu da 
reddeylemiyecek delillerle isba
ta kalkışmıyor mu? Çok kuv· 
vetli dozlarda matema
tik ~uiistimalinin varacağı ne
ticeler bunlardır. Sakın ben
den bunların iyz:ılıını aramayı

nız. Yer yüzünde bu neticeye 
varan muhakematı takip ede
bilecek beş on kişi vardır. 
Bunlar arasında olmadığımı te
vazue hiç yer bırakmadan söy
liyebilirim . Yalnız sunu kay· 
detmekle iktifa etmeliyim: Za
manın nisbiyetine teallük eden 
bu nazariye ne bir hayal mahsu· 
lüdür, ne de bir masaldır. Ay· 
neştayn beyaz kaat üzerinde 
yaptığı hesaplarla zamanın dur
duğunu ve kendi adımlarına 
döndüğünü isbat etmiştir. 

BrUkselde İken 
Birkaç ay evvel, Brükselde 

Aynıştayn ile görüşmek firsa· 

yükselir. Kaygusuz bir çocuk 
gibi, güler. Bu anket vesilesi
le görüştüğüm bütün ilim ve 
fen adamlan Newton'dan beri 

yeryüzüne Aynıştayn kıratında 

bir fizik alimi gelmediğini söy
lemekte müttefiktirler. Böylece 

ayni sebeplerin ayni neticeyi 
vermesini istiyen eski ( Causa
lite • Sebebiyet ) nazariyesi 
artık hükümsüz kalmıştır. Ale
mi idare eden kanunlarda te· 

' ~ lı' 

k. ki .. terece-• 
sıktır. Bu tet ı er gos iJı'"' 
tir ki, canlı maddeler piıııııı; 
kafasının mahsulü olan . •·ır' 

d · ını> il•' !ara, kanunlara aıma " p' 

etmezler. Başka ~ab_irlebıı\'\'jl]: 
yat maddelerin daımı tıı teb'~. 
!erinden ibarettir. ,, _Bd 11 1'', 
vüller bizim gözümu~ epiıııJll 
çan bir programa, bır 
tabidirler. 

1 
1<lıllrıtl 

Cantı Mah u ıar• il 
öz unsur ~ 

Bütün canlı varlıklar~· 
- Sonu 9 ııncıı sahiJede 



Türk - Elen Anlaşması 
Yunan Milli Iktısat Nazırı M. Pes
mezoğlunun Gazel lere Beyanatı Zencilerin demokrat fırkası

n:ı girdikleri az görülür. 
Bu fırkadan olan zenci M. Ar
tur Miçel, gene bir zenci olan 
önceki Şikago mebusu cümhu
riyet fırkasından M. Oskar 
dö Prist'i yenerek Şikago'dan 
n:.e!lmı çıkmı~tır. 

Yunanistan ökonomi bakanı 
M. Pesmezoğlu Türkiye seya
hatinden döndüğü gün Yunan 
gazetecilerine şu beyanatta bu
lunmuştur: 

- Aramızda mevcut olan 
dostluk ve ki ülke arasında 
sıkı bir ticeri ve ökonomik iş 
birliğinin her ikisinin de men
faatlerine uygun olacağı hak
kındaki karşılıklı kanaat saye
sinde varmış olduğumuz uzlaş
malar neticesi Türk işdaşlarım 
kadar benim kanaatimce de, 
yalnız tamamiyle tatmin edici 
değil, Ankarada toplanmış olan 
hariciye bakanlarının aldıkları 
karar uygun olarak Balkan an
laşması üyesi olan devletler 
arasında daha geniş bir işbir
liği gerçekleşmeıine doğru ilk 
merhaledir. 

iki ülkenin sanayi sıyasası 
ilk önce umumt vaziyetile tet
kik edildi. Yunan hükumetinin 
sanayi sıyasasi hakkında muh
telif zamanlarda tekrar ettik
lerime ehliyecek sözüm yoktur. 

Türhiye, münakale şebeke

sinin inkişafiyle muvazi olarak, 
işletilmemiş geniş sahalarının 
nüfus kesafetinin müsaadesi 
ölçüsünde değerlendirilmesiyle 

uğraşıyor. Bu itibarla Türkiye
nin ekin ürünlerinin ( pamuk, 
pancar ve yün) sınai işlenme

s\ne istihsali banş zamanında 

nüfusunun ihtiyaçlarını kısmen 
karşılıyacak diğer bazı ikinci 
derecede ehemmiyetli sanayiin 
kurulmasına girişmesi pek ta
biidır. 

İlk saydıklarımız arasında 
yalnız 'Pamuk sanayii bir de
receye kadar Yunanistan) ala
kadar eder. 

Fakat Türkiye kiyasetle ha
reket ederek, pamuk istihsalile 
bir nisbet dahilinde sınai ku
rumlarını inkişaf ettirdiği için 
şimdilik bizim sanaynmızın 

eksplüate edebileceği bir marj 
kalmaktadır. 

Türkiyenin kurmak niyetinde 
olduğu ve Yunanistanda mev
cut olan diğer sanayiden biç 
biri, ihtiyaçJannın yüzde 40-50 
ından fazlasını karşılıyacak de
ğildir. 

Şu halde, bu Yunan sana
yiinden Türkiyeye ithalat ya
pılması bunlarm iyi kurulma
sına ve her defasında elde 
edeceğimiz kolaylıklara bağlı
dır. Bu kısımlarda Türkiye yö
nünden bazı gümrük tenzilatı, 
evvelki anlaşma mucibince mev 
cut olan kontenjan miktarının 
biraz daha arttırılmasını ve 
Serbestçe i :ıa1 ed;Jecek ürün
lerimizin Jistes:nin genişletil
lnesini elde ettik. 

Bundan başka, müddeti bit
llliş olan eski mukaveleyi tadil 
tden yeni anlaşma bir yan-

dan serbest olarak kambi-
}'o nisbetini azaltarak ve 
Öbür yandan daha büyük 
llliktarda malların istihlaki
?i temin ederek mübadeleler 
lçin bugün mevcut olan sistemi 
lılah etmektedir. 
d' Deneme ispat etmiştir ki şim
~e kadar meri olan takas 

nolan sistemi gerçek Türki-
~~en kasaplık hayvanlar itha-

~•nı ve bununle alakadar Yu-
nan .. . "h k 1 
1 sanaynnın ı racabnı o ay-
•ştırıyordu, fakat bu bonola
~n fiatça çok düşmeleri yüzün-
den istihlakimize zarar veriyor
rı u \'e daha başka Türk malla-
~n i~~aline mani oluyordu. 

Ilı u ıtıbarla ben sistemi yal-
1'~ .kasaplık hayvanlar ve 
eh rkıyeden yapılan ithalatın 
~lllaıiyebiz bir kısmı bak-

da ipka ettim. Bu bonola-

1 

Dö Porist mebus seçilen ilk 
zenci idi. 24.840 rey kazanan 
M. dö Prfot' e karşı M. Mi çel 

27.970 rey kazanarak seçilmiş
tir ve şimdi de beyaz renkli 

demokratlarla birlikte mebus

luk yapacaktır. 

iktisat Vekili Celal Rey Titrl.~ - Ywıan tulaşnwsrnı 

Alabama hükümefnde doğ

muş olan yeni zenci mebus 

Alabama' daki Tuskegi enstitü

süne hademe sıfatıyle girerek 
hayata atılmış, sonradan Ha
var ve Kolumbia üniversitele
rinde okumuştur.Kendisi Şika

go' da büyük bir hukukçu ola
rak tanınmaktadır. 

imza 
rın miktarını ve bazı Yunan 
mallarının alınması hususunda 
istimallerini tahdit etmekle bir 
yandan kasaplık hayvanlarımı
zın kolaylıkla ithalini, öte yan
dan takas bonoları hamilleri
nin bu bonoların fazla düşme
sine karşı korunmasını temin 
ettik. 

Y apı!an mübadelelerin değer 
farkı tam veya kısmi bir banka 
mahsubile ödenecektir ve bu 

fark serbest kambiyo müsaa

desiyle veya bir mübadele ile 

örtülecektir. Yapılmış olan he
saplara göre, ithal edilen Türk 

mallannın bu mürekkep ödeme 

şekli aşağı yukarı Yugoslavya 

ve Romanya ile imzalanmış 

olan mübadele mukavelelerinin 
aynı neticeyi verecektir. 

Nihayet, tütün, kuru üzüm, 
incir gibi müşterek ürünleri

mizin yabancı ülkelere ihra

cab hususunda iş birliği yap
mak meselesi görüşllldü. Va
zettiğimiz umumi hatlar 15 ilk 

kanunda Yunan müteha.;sıslar 

heyeti Ankaraya gittiği zaman 

maddi bir faaliyet şeklini ala
cakbr. Hariçte bu ürenleri çin 

bir istihlak inhisarı yap

mak veya şimdiki müşterileri
mizin zararına olarak suni 

bir fiat yükselişi temin etmek 

mevzuu bahs olmadığını ilave 

etmeyi faydalı görüyorum. Sa

dece bu lüks ürünlerin yayıl

ması ve istihsalin her iki mem

lekette de kemiyet ve keyfi

yet bakımından nizam!anması 
mevzuu bahistir. 

Tütün ihracatı inhisarı veya 
tütünün dahilde istihlaki için 

her hangi bir idare vücuda 
getirmek meselesi asla görü
riişülmemiştir. 

Nihayet, gemi nav1unlarının, 
ticari borçların bloke mevdua
tın kambiyo ile ödenmesi mes
elesi gibi bir dereceye kadar 
ticari münasebetlerimize halel
dar eden ikinci derecede diğer 

bazı meseleleri de hallettik. 
istihsal ve ihraç ettikleri mal-

ların nevinden dolayı iki ülke
nin ticari müzakerelerinde tabii 
olarak çıkması gereken güçlük
lere rağmen, bu müzakereler 
Türk işdaşım Celal Bayar beyin 
geniş görüşlülüğü ve hariciye 
müsteşarı Numan beyin hususi 
yardımı sayesinde memnuniyet 
verici bir şekilde bitirildi. 
Şunu da ilave etmeliyim ki 

Ankarada 15 günlük ikametim 
ve Türk işdaşımla beraber Tür
kiyenin yeni sanayi merkezle
rindeki seyahatım çok entere
san oldu. Yeni Türkiye tara
fından başarılmış olan seri te-
rakkiler en müsamahakar bir ha
kemin bile gözüne çarpar. Yu
nan hükümetinin mümessili sıfa
tile beryerde gardüğüm unutul
maz misafirperverlik,dostça ka-

Ede1·kcn 
bul ve sevinçlitezahürabn bende 
bırakbğı tesirler altında hü
kümler vermekten çekinece
ğim. Fakat yeni Türkiye Türk
lerinin sıyasal, soysal ve öko
nomik hayatlarının her alanın
da mutlak disiplinlerile tema
yüz ettiklt!rİni söylerken mü
balağa etmediğime eminim. Ve 
bu disiplin şuurlu olduğu, yani 
ulusun umumi menfaatlerine 
doğru yöneldiği zaman taklit 
edilecek bir 6rnek teşkil eder. 

M. Mşiel diyor ki: Demok
ratlığın fena bir şey olmadığını 
cencilere anlatmağı denedim. 
Şimdiki hükümet benim ırkım
dan olanlara karşı hiçbir kö
tü düşünce beslemiyor.,, 

(N'liyo1·k l1 era hl' d11e) 

Monte - Karlo'nun Esrarı 
Monte - Karlo gazinosunun 

eski krupyelerinden biri olan 
Pol dö Keçiva bugünlerde çı
kartbğı habralarında, yirmi 
yıllık çalışma hayab esnasında 
gördüğü bazı alaka verici vak'a
lan anlatmaktadır: 

Eski Kayzer, Haydelberg'de 
profesör Şot adh birinin rolette 
kazanmak için şaşmaz bir usul 
bulduğunu duymuş, para ve
rerek bu usulü öğrenip ( mü-
tenekkiren ) Monte - Karlo 
gazinosuna gitmiş, öğrendiği 
usulü hemen kullanarak 100 
bin frank kaybetmiştir. 

Diğer taraftan Jagers adlı 

bir İngiliz mühendisi de ban
koyu iflas ettirmiştir. Bu adam 
gazinoya birçok adamlar geti
rerek bunlara kazanan sayıları 
günlerce kaydettirmiştir. Bu . 
suretle de bazı sayıların öte
kilere göre daha çok · kazan
dı~nı görerek oynamıya baş
lamış ve üç günde üç milyon 
frank kazanmışbr. 

Ceneral Ludendrof bir günde 
150000 frank kazanımı, Sara 
Bernar bir gllnde bir milyon 
frank kaybederek kendini öl
dürmek istemiştir. Andre Sitr
ven bir gecede bankoyu üç 
defa iflas et tirmi§tir. 

(Londrada Deyli Telgraftan) 

- 8 - Öz Türkçe karşılıklar 

Aksileşmek - .. İğnemek ( Nesil, soy sop man. ) 23 
Aksilik - 1. Uneğülük Urukkayaş (Soy sop man.) 

2. Terslik, yanazlık. 24. Yabuk, Yabguk, Y ağuk 
Aksine - 1. Çüyre, 2. Y avuk. 

İnçip, 3. Tersine Akrabalık -1. Hısımlık2. 
Aksisada - 1. Banga, Kanyakınlığı, 3 Töröl, 4 Tu-

2.Cangırhk, 3. Caran, 4. Uy, ğum. 
5. Yangi, yangu, 6. Yanıla- Akran - 1. Arkadaş, 
nış, 7. Yankı, yaııku, 8.Yanu 2. Başdaş. 3. Bektaş, Bik-

Aksi sada vermek - 1. teş, 4. Dendeş, 5. Eş, 6. 
Çağışlamak, 2. Tığrılmak, 3. fSoşdaş~ 7, Kurdaş, 8, Öğür, 
Yangmlamak, Yangulanmak, Ovür, Ôyür, 9. Sınar, 10. 
3. Yankmlanmak, Yankun- Tay, 11. Taydaş, 12. Tintaş, 
bnmak 13. Yanaşık, 14. Yaşdaş 

Aksi ziya - Küznek Akranlık muamelesi et-

Ak 
. h 1 1 k ııd mek - 1. Arkadaşça dav-

sı ası o ma ~ - • ır- . k ranmak, 2. Bır tutmak, 3. 
ma Taysınmak 

Aksi takdirde - Yoksa Akrep - Böyü, Büyü, 
( "İyi ki geldi, yoksa fena 2. Çayban, 3. Çayan, 4. Ç:
olacaktı.,,) yan, 5, Kuyruğu örü, Kuy

Akit - (Akd) 1.Bağ, 2. rukörü 
Bağlantı, 3. Düğüm Aksu - 1, Iragrak, 2. 

Akdetmek -, 1. ~ağla- Sınar, 3. Şır, 4. Ucra, Ucrak 
mak. .. :· Bamak 3. ~:_~ıtmek Aksayı şark - Irak doğu 
4. Dugmek, 5. Dugulmek, Akur _ 1 Esirik (Sar-
6. Düğünmek, 7. Düğüm!e- · ' 

ek ı.ı T- w k hoş man.) 2. Kudurgan, 3. 
nı . , u. ugme , 

Akort - (Accord), Dü- Kudu~uş, Kuduz, 4. ~r .. 
zen. Ala - 1. Ar, 2. fyı, Gu-

Akort etmek _ 1. Dü- zel, 3. Oflaz, Uflaz, 4. Yak-
zeltmek, 2 Düzmek. şı, 5. Yavuz, 6. Yeğ, Yen, 

Akortlu - 1. Alışkın 2. 7. Yek 
Yatkın, yatkun Aliyyülala 1. Daha 

Akraba _ 1. Adanaş, yüksek,. e~ yüks~~· en g~-
2. Ege, 3. Hısım, 4. İçertiler zel, en ıyı, çok ıyı, çok gu-
5. Ugı, 6. Kab, 7. Kadaş, zel, 2 ... Ertenü_. .. . 
8. Kayaş, 9. Kayın, kazın, Al~ -. Gore, Uzerıne 
10 Oğuş Uğuş 11. Oma Alaeyyıhal - 1. Elden 
Omağ, Omak.' (aile, nesil: geldiğ! ka~ar, 2. Oldukça 

) 12 O k O Alaeyyıhal - Nasıl olsa, 
soy man:. mra ' m- nasıl olursa olsun 
rav, 13. Ozden, 14. Sınar, Alaküllihal - 1. Elden 
15 Soy, Soy sop, 16. Şaru, geldiği kadar 
Şora, 17. Toğmuş, 18 Törö- Alahalihi terketmek -
gön, 19 Tuğan. 20 Tusgan, 1. Boşlamak, 2. Olduğu gibi 
.21 Tuvıran, 22. Uruğ, Uruk, bırakmak 

Memleketimizde köpek cin
sinin ıslahına henüz ehemmiyet 
verilmemiştir. Halbuki büyük 
garp memleketlerinde ve Ame
rikada köpeklerin seleksiyone 
edilmesine atlar kadar ehem
miyet veriliyor. Her yıl açılan 
sergilerde en çok beğenilen 

veriliyor. Bu hafta Pariste açı
lan köpek sergisi büyük alaka 
uyandırmıştır. Londra sokakla
rında souğa dayanıklı olmıyan 
Efgan Köpekleri böyle muhafa
zalı olarak gezdirilir. Rus 
tazıları da sarışın bol tüy
lerile nazan dikkatı celbe-

köpeklere büyük mükafatlar derler. 

• 

Öz Türkçe karşılıklar -5-

(A) H rf• Ahiret - 1. Gidinki a ı . < . d·· a1un, acun açun a1un- unya, 
Ahbap - 1. Beriskep, gidileeek dünya man.) 2. Ol 

3. Bildik, 3. Biliş, 4. Bilişik, ajun (Öbür dünya man.) 
5, Biliş tanış, 6. Çeltek, 7. Ahiz (Ahz) - 1. Alış, 
lynem, (Ayna, iyne - sevgili) 2. Alma 
8. Konşuk, 9. Sebük, Se- Ahzetmek - Almak 
vük, 10. Sevdik, 11. Tanı- Abzı - İsar, Öç alma. 
dık, 12. Uz, 13. Yandaş Ahzü ita - Alış veriş, 

Ahdar (Ahzar) - 1. Alım satım 
Gökçe, 2. Yeşil Ah _ . 

zu ıta etmek - Alış 
Ahenk -1. Arınduk, 2. . k 1 k 

Çalgu, çalgı (Hem musiki verış etı:ne '. ~ ıp satma 
aleti, hem de ahenk man.) AhzU gırıft etmek -
3. Düzen, 4. Eğlence, eğ- Y akala?1ak 
lenti, 5. Ezgi (Nağme, la- Ahlaf - 1. Arda, 2. 
hin man.) 6. Uyarlık, 7. Uy- Gelecekler, ( .. den sonra-) 
gunluk 3. Gelikli, 4. Kinet, 5. Or-

Ahenktar olmak _ 1. çun, urçun) 6. Sonrakiler 
Uygaşmak, uylaşmak, uygun Ahlak - 1. Buyan, 2. 
gelmek 3. Olmak uymak (Bir- Kılık. (Tıynet, huy man.) 
birine) 3. Kılınç, 4. Yoruk 

Ahenksiz - 1. Düzen- Ahlaklı - 1. Onat, 2. 
siz, 2. Uygunsuz Sağ gönüllü. 

Aheste - 1. Ağır, 2. Ahlaksız. - 1. Bozuk, 2. 
Amul, 3. Anıl, 4. Anul, 5. Cılgısız, 3. Inık, 4. Kötü, 5. 
Argın, Argun, arkın, arkun, Susruk 6. Sürtük 7. Tü
(Yorgun bitap man.) 6. Bö- lüngü '8 Türü (Karakteri 
Iek, 7. Iğıl, 8. Ugıt, 9. lmıl, f ' · ) 9 y·· " ena man. . onsuz 
10. Savsa, 11, Yap, 12. Ahl"k "f t t k 1 y a ı ı sa e me - . 
a~t b l Aw Baştan çıkarmak, 2. Bozmak 
w este a este - . gır Ahmak _ 1. Alan, 2. 

agır, 2. Arkun arkun, 3. Alık 3 Al 4 A ut A -· 
1 1 ı 4 j . I S Y , . u, . ng , n 
mı ımı , . nıl ım , . ap k t 5 A (A 1 z u , . nra n ayışsı 

yap, 4. Yavaş yavaş ) 6 B" 7 Ce 8 man. . on, . rmes, 
Aheste olarak - 1. Anıl- Endik, 9. Epesek, 10. Kan-

cak, 2. Arkuncak, 3. Ya- a:ırı, 11. Keşe, 12. Mank 
vaşça yavaşçacık (Kocaman, iri man.) 13. 

Ahfat - 1. ~:>runlu, 2. Mankafa (Koca kafalı man.) 
Torunlar, 3. Urug 14 M 

Ahir - Bitirim, 2. Son · enreve, 15. Salak, 16. 
Ahir - 1. Sonragı, 2. Sanrama, 17. Sangam, 18. 

Sonraki, 3. Soncul, 4. So- Sangı, 19 Santır, 20. Savu
nuncu şuk, 21. Seme, 22. Sibiz, 23 

Ahiren - 1. Bu uçruda, Uya, 24. Y algu 
2. En son, en sonra, (Bak: Ahmaklık-1. Bönlük, 2. 
Nihayet, münteha. intiha) Keşelik 
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Mısırda Bir Milyoner Gazinin Eseri Onünde 
1 
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Köşkünde ipek Bir Kadın Çorabı ile Büiii~'fjii~f ;y;···ş~Ş~rt;~··si;·R~f~rm 
B~ğazı Sıkılarak öldürüdü Sevdah ( ) Doğduğu y;r Olan Türkiyede Gazi 

lıkenderiye (ikinci Teşrin)- genç kız en az iki milyon Mı- M f K }'"" V d•"' • B• E • •• •• 
Gazeteler garip_ bir cinayetten sır lirasına varan bu muazzam usta a ema ın er ıgı . ır mırle Oldu 
bahsediyorlar. OJdürülen şahıs servete konmak pahasına da 
Mısmn en meşhur zengin)einden olsa ihtiyann tıksırıklı, öksü-
Aziz Bihar'dır. Bu zat Muhar- rüklü hayatma ortak olmak 

Milyoular Keşişinin Sara!Jı 
rem bey ismile maruftur. isken- istemedi. 'Muharrem bey kızdı. 
deriyenin banlıyöıundeki muh- Onu da kovdu. Milyonlar keşiıi, 
tetem köşkünde keşiş gibi ya- zaman oldu ki koskoca köşkün-
pmakta idi. Bir zamanlar bu de yalnız başına yaşadı. 
büyük rillada kalabalık bir aile Bir gün şafakla beraber 
otm~yordu. Mu~e_m bey ~a- bagçesinde dolaşırken meçhul 
rw ile bo:ıUfJDası yuzunden aıJe- bir phsın taarruzuna uğradı. 
sini aforoz etti. Hapsini köş- Zabıta mutaarrizi bulamadı. 
künden kapı_ dışarı ed~rek Muharrem bey komşularından 
y~ız y~ag_a başladı ihtiyar yalnız M. Jones namında bir 

JamilI~~ennk ye!li lortb~h~ks arap: İngilizle görüşmekte idi. 
ruau ço guze ır ızmetçısı M . halı 
dı B 18 d k . k M ısınn en zengın ve 

var . D yaşın a ı iZ ı- k t)" I k ) k . l 
ıYll!e ı eser er o e sıyon a-

unn epiz güzellerinden sayı-
nnı ihtiva eden salonlarına M. 

labilirdi. Seksenlik ihtiyar, so- ]ondan başkası giremezdi. Mu-
jımıuş Yiicudunu onun harare- harrem bey arkadaşına bir 
tile mtmak, hayabnm kıtını bu suikasttan korktuğunu aölyer, 
-.eli bahar çiçeğile süslemek nihayet evinde kendisini boğa-
istedi. caklarından sık sık bahsederdi. 

Onu o kadar seviyor ve Bir sabah M. Jones Muharrem 
luıkamyonlu ki ailesile müna- beyin panjurlan açılmadığını 
aebetJerini kemerek yalnız ken- gördü. ikinci ve üçüncü gün 
disinin olması prtile senetine ayni ha) devem edince zabıtaya 
varis olmasım teklif etti. Fakat haber verdi. K6şkte garip bir 

-6- _Ôz Tiirkçe kartıhldar 

Ahmaklaşmak - 1. Ahk- Ah.zar - (Bak: Ahdar) 
Japnak, 2. 86nsimek Aile - 1. Arda, 2. Bark 

Ahmak ahmak bakmak- (Asal yapı demektir. Ev ile 
1. 86n bin bakmak, 2. Sa- birlikte aile manası alır) 3. 
mtmak Çoluk çocuk, 4. Ev, ev bark, 

Abmal (ve eskal) 5. Evdeı (Bir evde oturan-
a;.rhk lar man.) 6. Hazan, 7. Kök 

Alasen - 1. G&kçek, 2. (Nesil, menfe man.) 8. Oba, 
En gize), çok güzel, pek 9. Ocak, 1 O. Oğuş, 11. 
güzel, 3. lzgürek Omağ, Omak, (Irk, nesil, 

Ahta-:-_ 1 .. ~ağlr, bar- akraba, kabile maa.) 12. 
.. 1ı, 2. Bljir iÇi, 3. _.Bar- Oymak (Kabile maa.) 13. it:' 4, Çiz, 5. lçegı, 6. Ôbelik, (Obahk - Oba ehli) 
ç AL- l A· 

2 
14. Ôyir, 15. Pile, 16. Tos, 

_,ap - • gaç, · 17 U - U k (Ak b Arpk, 3. Tahta • rag, rn ra a 
Aht (Ahit)(Taahhiitten)- •yeop man.) 18. Yotaz. 

1. Ant, 2. Bacıg, 3. 8asgaz, YutAa~•-- E E k 
4 Sa (D · ) ~e - •ce, vce . . vnn evır maDasına A"•--!-- rbut E Gün IR:mDC me - v-

Ahdetmek - 1. Andiç- cimen 
mek, 2. Söz vermek, 3. Aile ıubeıi - Tıre 
S6z berkitmek Aile teık 1 etmek 

AbtJaflDak(Ahitlqmek)-- Barklanmak. 
1. Antlaımak, 2. Bekleşmek Ait - 1. llifikli, 2. San-

Ahtıiken - 1. Ant bo- lık, 3. Teyİf, tiyİf, tiyia, 4. 
zan, 2. Kıyıcan Y edinik • 

Ahtşikenlik etmek - 1. Ait olmak - Tiyiımek 
Antbozanhk etmek, 2. Ant Akabe - 1. Aııt, 2. 
bozmak Korkulu geçit 

Ahu - 1. Arkar, 2. Akamet - 1. Kısırlık, 
Ceylan, 3. Elik, 4. Geyik, 2. Tuvluk 
giyik, S. Kuralay, 6. MaraJ, ıv Akamete uğramak - 1. 

Ah (Ve enin. - ve figan Bağlanmak, 2. Kısırlaşmak, 
ve zir) 1. inleme, inilti, 2. 3. Yozamak 
lnü Akdem - 1. Erterek, 

Ahetmek - 1. Bozula- irterek, 2. Önce, 3. Öndüm 
~ak, 2. ~uzulmak, 3. ~ö- Akıl (Akl) - 1. An, 2. 
ğbs geçırmek, 4. Gağüı A (Z ,_.. nl ) 
iStü k 5 I k k 6 ng eaa, a ayış, man. 

rme ' . · ç çe me ' · 3. Anlayış, anlama, arga 
inlemek, inildemek, 7. Kak- (Akb lim .hti" .-ak se , ı yaç, çare, 

Ahval - 1. Kw (Kupk yardım man.) 5. Ay (Zeka, 
kemer, mertebe, ..,., akran anlayış, kaide, izah, mana, 
ve emul, etraf, aillla, za- muhteva maa.) 6, Ayla, 7. 
mu.. manalannda mlftuek) Bat (Mec: .. Batım yeriacle 
2. Sıltu dejil"); 8. Bilit, 8i&k dlim-

A1 il ymwr ;lf ıtlun-rem Bey 
cinayetle karşılaşıldı. Muharrem 
bey ipek bir kadın çorabı 
ile boğulmuştu. Odalarda hiç 
bir şeye ilişilmemiş, batta kıy
mettar kolleksiyonlara dokanıl
mamışh. Cinayetin tecavüze 
uğnyan bir kadın tarahndan 
yapıldıgı ka11aab vardır. Zabıta 
bu noktadan tahkikabnı ilerlet
mektedir. Diğer taraftan yirmi 
yirmi yıldan fazla Muharrem 
beyden uzak kalarak ıefalet 

içinde yafıyan ailesi köşke 
dönmlit, bınb ibtiyıifib mirasına 
dönmüfiür. -·-Bir Alim Öldü 

Londra 25 (H.R) - Meıhur 
Egyptolope ıir Ernat Vilsbury 
77 yaıında olarak 6lmüştür. 

,,Vreme", Belgrat 
İstanbul, 8 İkinci teşrin -

Son günlerde Türkiyede vu
kua ğelen bir hadise vardırki, 
bütün dünyayı şaşırtacağına 

kat'iyen şüphe edilemez: Tür
kiyede doğmuş ve uzun zaman 
garpte de sari bir surette hü
küm sürmüş olan Sevdab, yine 
Türkiyede öldü. 

Bu şaşılacak hal nasıl mey
dana geldi? Bütün Türk sev
dalinke 'lerin" n (Türk sevda şar
kılarının) ortadan kalkmasını 
icabettiren şey nedir? niçin 
'keman ortadan kalkıyor, zurna 
ve ciavullann kalkmasını icap
ettiren nedir? 

Türkiye istiklalinin yıl dönü
mü kutJulanırken devlet reisi 
Kemal Paşa, Büyük millet mec
lisinde söylediği bir nutukta 
harici siyasetten bahsettikten 
sonra demiştirki : 

- Arkadaşlar, 
Güzel sanatların hepsinde, 

ulus gençliğinin ne türlü ilerle
mesini istediğinizi bilirim. Bu, 
yapılmaktadır. Ancak, bunda 
en çabuk en önde götürülmesi 
gerekli olan Türk musikisidir. 
Bir ulusun yeni değişikliğine 

&lçü, musiki değişikliğini ala· 
bilmesi, kavrayabilmesidi. 

Bugün dinlenmeğe yeltenilen 
musiki yüz ağartacak değerde 
olmaktan uzakbr. Bunu açık
ça bilmeliyiz. Ulusal; ince duy
gulan düşiinceleri anlatan; 
yüksek deyişleri, söyleyişleri 
toplamak, onlan, bir gün ince 
genel ıon musiki kurallanna 
göre işlemek gerektir. Ancak; 
bu güzeyde, Türk ulusal mu
ıikiıi yükıelebilir. Evrensel 
musiki de yerini alabilir. 

Kültiir işleri bakanlığımn bu-

den tepnilen) 9. Bilgü, 10. AnlaJlllı, 3 .. Ayık (Sarhoşluk 
Böğüı, 11. Dütfinme, 12. Es, veya baygmhktan ayılmış, 
13. iş, 14. Kapar, 15. Kıyu kendine gelmiş manalarına 
16. Ok, 17. On, ön, 18. Oy, geldiği Jdbi, müteyakkız, 
19, Ôğ, Ôk, 20. Sağ, 21. Sa- mutedi~ liiifYar, açık göz, 
ğış, 22. Sime, SÜlne, 23. aklı · baımda manalanna 
Uğuk, 24. Us, 25. Uz, 26: da gelir,) 4. Bilge, S. 
Üğ, 27. Ok, 28. Zerey Büiü; 6. DifbceJi, 7. 

Akıllanmak - 1. Uaay- Eke, 8. ldgü, izgü, 9.Ulkuşlu, 
mak, 2. Uslanmak, 3. Uauk- 10. Usluğ, (uslu), 11. Uslu-
mak, 4. ÜğJenmek rak, 12. Vanıh. 

Akıllandırmak - Uılan- At.iline hareket etmek-
landırmak Eplemek, ( tanzim etmek, 

Akıllı - t. Anlayııh, 2. tecrübe ve mftlihaza etmek 
Bök.. 3 Ç ç· 4 man.) u, . eçen, ıçen, . 1 • • 

Çelen, 5. Ece (Kadm için) . ftkile - (Karhaı), Ye-
6. Eke, 7. Kıyga, 8. Köğüı- nırcAke. .. l C r( 
- 9 On 10 k 11 ım - • or, ço cor tii, . at, . vı an, . L- ..au=-n.-. 

Ög Ô 2 Okl =p11ACI, ·-IU"U\;U, çor = 
e, ğe, 1 . ü, 13. k•I - ) 2 Er ik 

Ôkl-k 14 ÖktüJm• 15 u e, apgıman · em 
u ' · Uf, • (Er D .. 3 Kı 

Sak, 16. Us, ısı, 17. Uılu, em
4 

T ogurmT 8IDlft • • : 
18 V 

sır. . uv, uvun = ansı 

· anılı bo k 1--- k 5 T 6 
Ak ,_ 1 A la zu ııuara , • ugun, • 

ıusız - . n yışaız, T ( doğurmaktan keail-
2. Beyinsiz, 3. K6ngülıüs, 4. ~gur ) 7 V · · 8Y 
K ._ k 5 Ô" il 6 S mlf DUUL • enmsJZ, oz 600"\-a ' . ga z, . a- ( . . bo ulm a. ddi 

k 8 
CUl8I z Uf, mu1.ere 

man , 7. Saran, . V &nfllZ, ) 9 YA...A-+-
AkJ b 1 k man. · ............ eç 

1 A 
ılmakaşına2 Ol~lme -k Akis - (Aka), 1. Çarp-

. yı , . g enme ' 2 d . d 
3 Ô .... d" ·1 k ma, . önme, terııne anme 

. gu ın me 3 V 
~klı kaybolmak - 1. · A=~ek -l. Altüst et-

Ôku yayımak, 2. Ussu azmak k 2 C ıtm k 3 Ç 
Akı k b k 1 

me , . angı a , • a-
ını ay etme - . _ la k 4 Ç k S 

1 ·ı k 1 lmak 2 K d" 111 ma ' · arpma • · n me , n , . en ın- Dx k t · dx k 
d k 3 Ö

.. . k unme , erame unme , 
en geçme ' · gsıretme ' 6. Vurmak, 7 Yankullamak 

3. Şaşalamak, şaşırmak, 5. (S h kk d ) 8 y rt 
T k 

ea a ın a, . u ar-
mıırama k . 
Akıbet - 1. Bitim, 2. ma Aksettiren - Yanratgaç 

Hele (Zarf: "Hele geldi") 3. Aksettirmek - Yanrat-
Son, 4. Sonuç mak. 

Akide - 1. inan (itimat, Abi - 1. Karadamak 
kanaat, itikat man.) 2. Nom (ten, anut man. ) 2 Kıpk, 
(Din, ,erial millet man. 3. Naar, 4. Sakar, 5. Ters 
Tanrı nomu =. Allahın te- 6. Tetrl 7. Y aıu, 8. Y anaz, 
riati) yamz, 9. Onetf, ineli (inatçı 

Akıl - 1. Açık pz, 2. --.) 

na değerince özen vermesini, 
kamunun da bunda ona yar
dımcı olmasını dilerim. ,, 

Bu nutkun söylenmesinden 
üç gün geçmeden Dahiliye Ve
kaleti, sözüm yabana ( Türk 
musikisi ) adım taşıyan musiki 
parçalarının radyoprogramla
rındaıı ve diğer bütün program
lardan çıkarılmasını ve bunların 
yerine modem Türk parçalan 
konulmasını emretti. lıtanbul 
belediyesi konservetuvar tahsi
sabm derhal arttırdı ve radyo
ya bu inkilaba yakışır bir 
program yapmasını şart ola
rak ileri sürdu. Konservatu
var müdürü Yusuf Ziya 
bey hemen: (Türk musikisi bu
günkü halile Türklerin duygu
larını anlatamaz.) dedi. Yusuf 
Ziya bey modem Türk kompo
zitörlerinin eserlerinden zengin 
bir program hazırlamaktadır. 
Bu işte acele yürünecektir. 

Bu sözüm yabana (hakiki 
Türk musikisi) adım taşıyan 
musikinin barlarda, kahvehane
lerde ve diğer umumi yerlerde 
çahnmama11 için Dahiliye Ve
kaleti bir nizamname yapmak
tadır. Köçekler, zurnacılar, dan
sözler eski musikiyi çalamıya

cak ve oynıyamıyacaktır. Bun
lar, nota ile çalınacak parça
lara göre danı edeceklerdir. 
Ancak binlerce muzikacıya 
modem Türk parçalannı nota 
ile çalmağı kim öğretecek? 

Mamafi emir emirdir. Bu em
rin istisnaya tahammülü yoktur. 
Bu güzel ve her bakımdan ile
rilemeyi gösteren yeni reform
den ne beklenebilir? Görünüte 
bakılır ise bir çok çingeneler, 
bir çok muzikacılar ıanatkir
lığa ve çiftçiliğe dönmek mec
buriyetinde kalacaklardır. Çün
kti bunlar için palluk ve çekiç 
kullanmak nota 6ğrenmekten 
kolay olacakbr. 

Türk damözlerini görmek 
ve zuma ve def dinlemek için 
yabancıların toplandıklan kah
vehaneler ne olacak? 

Artık herhalde, Çekoalonk
lardan mtirekkep orkemralann 
piyano ve aabifoalar ile Av
rupa musikisine yakın yeni 
Tiirk eserlerini ve opera par
çalarım çalacaklan muhakkak
br. Bu taktirde uyutucu dert 
ve elemlerle dolu Türk müsi
kiaini çaldırarak para kazanan 
kahveciler ne olacak? Mamafi 
bunun karphğım verenler yok 
dejilclir. Bu giiael reformu en 
baylik sevinçlerle karphyan iç
ki aleyhtarlan reİ8İ oha11flur." 

Makalede içki aleybtarlarl
nm bu reformdan ae kadu 

Bu ilanlarda : " genç ve 
büyük bir aşka kabiliyetli bir 
kız evlenmek arzusundadır de
nilmektedir. 

Bu ilanJar arasında : " gö
bekle oynıyan yedi oyuncusu 
olan bir şark musiki heyeti 
yabancı memleketlerde iş ara
maktadır. ,, diyenler de vardır. 
Diğer bazı ilanlarda ise " sa· 
bık çalgıcı, eskiden berberlik 
yapmış olduğundan berber ol
mak istemektedir. " Gibi da· 
ha ağır vakalardan bahsedil· 
mektedir. Ev kadını olmak is· 
tiyen bazı kadınlarda vardır. 

Bunlar arasmda, tabii, hizmet· 
ciJik istiyenlerde bulunmak· 
tadır. 

Notasız muzikacılar arasında 
büyük bir hayret hüküm sür· 
mektedir. Bunlardan bazıları 
nota öğrenmeğe kalkışmışlar· 

dır. Fakat muzaffakıyetleri az
dır. Gençler az çok muvaffak 
oluyorlar, kendilerine nota öğ· 
retecek muallimler anyorlar, 
çalışıyorlar. ihtiyarlar ise ne 
yapacaklannı takdirden aciz
dirler. 

Muzikacılar murahhas be• 
yetleri hazırlamaktadırlar. fa
kat yapacaklan teşebbüsten 

bir netice hasıl olacağı umul
muyor. Bunlar cemiyet vezne· 
darını dikkatle takip etmek· 
tedirler. Bu ise cemiyetin düş
mek üzere bulunduğuudan ileri 
gelmektedir. işsiz kalan sevda 
muzikacılanna nasıl yardıdl 
edilebileceği bilinemez. Mese
lenin en mühim cihetini 
musiki aletleri teşkil etmek· 
tedir. Eski musikide kul· 
lanılan musiki aletleri terk 
edilecektir. Yeni çalgı al· 
mak mecburiyeti vardır. Bu 
yeni aletler ise çok pahalıdır· 
Meaeli bir piyano al ınalı 
kimin akbna gelirdi? Piyano) 
bilhassa muıiki aletleri aatall'" 
lann vaziyeti iyiletmiş bulGll'" 
duğundan, çok pahalıdır. Bii'" 
tün tasarruf paralan bunun içİO 
sarf olunacakbr. Kahveciler it' 
rakı sarfiyabnm azalmağa bal' 

layacağı ve bu yüzdeO 
iflU edecekleri günü bek' 
lemelr.tedirler. Y alDIZ biri 
aatmağa karar vennit olaDJat' 
ne mutlu! 

Sewdah de;duğu yenle 61d~ 
G6riiniite halolına Türkler ~ 
bir HYdah tirküaü diale•~ 
için Yagoelavyaya gelmek •e'' 
bariyetinde kalacaklar. F ak•1 

acaba bu ae•dah tukJatlll' 
laabrlayacaldanm? · 

Torce Bukll,.-

memnun oıduk1an .ayleadikten Memurlar 
Ye doktor Fabrettin Kerim 

beyle lbrahim Zati beyin Tir- Kooperatifi 
kiye gazetecilerine beyanatlan Kemerelttnde ıJC..a•ll 
yazıldıktan sonra deniliyorki: ..-

Kahve Blnuınd• .. Ttlrk gençliği bu reform-
dan hakikaten çok se'Yİmnİftİr. IZMIRiN 
Tlrk gençliği hileklr, ,ehvet& Büyük Bakkaliye 
imana intihar arzusu ve İf 

Mağazumı 
kabiliyetsizliği yeren bir musi· 
iri ritm'ine uyarak g6bek atan Herkese Açtı 
kalçalanm oynatan mazlum Ucuz, Temiz, Karı••"' 
bakıtlı ve fakat tüpheli kadın- Her Ça,ldl 
)ara aldanmıyacak kadar mo- K •ft 
dem bir terbiye almıı bulun- ooperati e 
maktadır. Musiki betbinliği, Bulabilirsiniz 
tenbelliği ve bilhassa çirkinliği 3-10 · ( 98S 
&)dürecek bir mahiyette olma- -" 
hdır. Kullanllacak Kell111~,, 

MuzikacıJar ne diyorlar ? Resmi dairelerin mub•~, 
Gazete ilinları aruında ıev- bnda Gazi hauetlerİDİD 11 ııJ' 

da t&rkilleri okuyan ve s6bek lannda bulunan Türkçe ,,.. 
atuak dua eden danlklerin melerin bllamlm~:t~ 

.... llhlan coialmata batla•lfhr·_ - .-en villyete • • • • • 



• 

INSANLIGIN HALI 
YAZAll : ADllre ll•rlo 

Tllrkçe,_ Çeviren : tlaRlll Eut 
BIRINd KISIM 

- lOS-
Nöbetçi bağırdı: bulmut olarak kendini t.uanur 
- Onlardan birini gönder. etti. lnsanlann na"ıJ öldükleri-
y eni gelealerden llçü de bi- ni çok görmüştl ve almıt ol-

ribirine sokuluyorlardı.. daju Japon terbiyesinin yardı-
Muhafız: mı ile de, insamn kendi ölü-
- Daha ela ne? Haydi ka- mti ile, bayabna bemiyea ölü-

rarmızı veriniz, dedi. mü ile ölmenin ğtizel bir şey 
içlerinden Wrini ıeçmep ce- olduğunu düşünmüştü. Ölmek. 

laret edemiyordu. Bir çinli, CSlüm lıldisesine karp menfi 
birdenbire, kalktı, ileriye doğ- kalmakb, kendini öldürmek 

:':cı!;u a~ye~rla:km:: ise bir iş işlemekti. Onlardan 
birini almağn geldikleri zaman 

Yakayım derken iki kibriti kı- bile bile kendini öldürecekti. 
rarak bir bqka cigara ~bk· Kalbi dura dura gramofon 
tan sonra ceketinin düğmele- pliklannı hatırladı. Ümidin bir 
rini birer birer ilikleyip acele 
acele çıktı. Kapı tekrar kapan- manau olduju zamanlar! arbk 
dı: May'ı glremiyecekti ve duydu-

Y arablardan biri düten lôb- iu tek aa, sanki ölmesi bir 
ritleri toplu1ordu. Luyupen 'in kababatmif gibi, May'm duya-
verdiği kutudaki kibritleri kı- caiı acı idi. MMek•11• bir ia-
np yanındakilere "hangisi uzun, tihza ile, kendi kendine; "lSJ-
laugiai ima,. OJBU)'ordu. menia pepm.anhğal. dedi. Ken-

Bq dakika seçmeden kape dine daİIDa zif değil, kuvvet 
rene açıldı. duygusu telkin etmiş olan ba-

- Bir bqkuı gelsin! basına karşa bayle bir his yok-
la ile arkadq1, el ele tuta- tu. Hemen bir yıldan fazla bir 

rak, ilerlediler. Lu, Maraf bir zamandanberi May onu, haya-
tiyatro piyeaillia "Kahramanın bD acı taraflanndan değilse bi 
ölümü" parçasanı, yüksek ses- le, hertürlü yalnızhktan kur-
le, söylüyonlu. Fakat meşhur tarmaşb. Me yazık ki yaşıyan-
çin tesanlidü çoktan yok ol- lardan daha fimdiden aynlmış 
muştu: dinliyen bile mevcut olduğu halde May'ı düşünür 
değildi. diifiinmez. ilk defa biribirine 

Nefer sordu: dolanan vücutlannsevgisi içine 
- Hanginiz reJeceluiniz 1 koşa koşa kaçmak duygusuna 
Cenp vermiyorlardı. kendini kapbnyordu~ .. " 

" Arbk beni unutması IA-
Nefer, bir dipçik indirerek, 

onlan biribirinden alhnh. Lu zım... Halhuki o bir ba,kumı 
daha yakında idi; omuzundan aeYİyor ...... Ah hapishane, bq-
tutup çekti. ka taraflarda devam eden za .. 

La omuzuna kwtanp ilerle- m•nın danluiu yer ... 
di. Arkadqa yeriae da.erek Hay11I her~eaten mitralyöz-
uzandı. lerin ayırdığı bu mektep tenef-

Kiyo, bu son kalan İçİD ölü- flshaneıindedir ki ihtiW, -
tnlln kendinden ince gidenlere aklbeti ne olursa oJaun, tekrar 
nisbetıe hu bclat geç elclwia- ~ yer aeresi olana el-
na hinetti: priyc 0 yatna be- •1111 - ilim ~ini yiyecekti. 
fiil• kalmıtb. Vakii La kadar İnynlarua zahmet çekerek, ha
o da cesurdt1, onanla beraber karet görerek çalııtıklan her 
ilerlemifti. Fakat fimdi kollan yerde, iman sahiplerinin dua 
Dl wcaduna dolqbrarak yatı- ettikleri gibi, kendilerine ben-
tanda korka okunayorcla. Ne- zer mahk6mlar dilşlin6lfiyor ve 
tekim, muhafız elini ona slirer tehirde, bu lSlilme mahk6mlar 
a&ınnez ainirleri ........ tiril daha fimdiden birer ölü imif
tiril titremeje bqlada. iki ne- çesine, ıevillyorlardı .•. Bu soa 
fer, biri bqından, biri ayak- geceninyeryilzilnde biltiin kaY· 
lanndan tutup ılrilldi,. ılh'Gk- rayıp ukladıklan içinde. ba 
liye g6tlnltlleı-. alim lunlblariyle dolu teaef-

AJ:ka 8st8 yatıp kollanm filahane, tflpbesiz, merrtçe sn-
IÖpünde kavutturan Kiyo gk gİDia ideta tattığı tek yerdi. 
lerim kapadı: &iller ele ba bi- Ba. yerde siriildenen kalaba-
çim yatarlarc:la. Uzanmış, hare· Jılda beraber inlemek, bu he
kelliz, g6zler )amulilıUf, s'anki ba olup giden ıstıraba, kendi 
ea eefilleria YUan bilıe ifade -'---I a'WISQlll da ~... He-
~ unmak llzmımıı gı1>i &hlmün meıı biltiin bu adamlann, Ham-
ilk tünü. bitila llllere verdi- medih fibi çocuklan va~dı. · 
ii huzurla çehresi stıkQnet , - Sonu Vaı -, .. . . ·' 

Borsa Haberleri · 
- ~ . 

Dün Borsada Yapılan Sahşlar . . 
ll&lhn 110 Jiro ve , Şi1. 13 14 50 

~ 
ALa Fiat 26 B AJazraki l O 10 

HZAbmet 9 12 22 M J Taranto)7. 17 
153 

Alyoti bL ll 7S 12 75 J Ş Riza 9 9 
148 

K A Kizım 10 SO 13 50 361 YEK ÜN 
M~ Taruto 9 10 

59 s min 13 75 14 62 Zahire Borsası 
46 L Reciyô 12 so 23 Çu Cinsi Fiat 
28 H Alyoti 12 50 12 50 408 Buğday 3 85 4 22 22 Cevabirci Z 9 25 9 25 63 Bakla 5 5 13 ı Tarafi: 13 75 13 75 13 Fasulye 8 6 
ıo Ali 1· 13 13 7 Susam 10 2S 10 25 .. () F oçaJı Cemil 14 50 14 50 70 Burçak 4 87 4 87 
4 Cemal Cen 15 50 ıs so 8 Nohut 6 6 

ıas: TDebu 13 50 13 50 200 P Çekirdeği 2 30 2 lo 
YEK ÜN 52 Bal Pamuk 44 50 44 50 

tu. incir 24 Harar " 
200 Alıcı Fiat 82 Kabuk Ce 11 13 50 

K A Kazım ( 17 4 17 7 " " 5 5 .......... 
YUzllra Çallndı izin Verlldl 

~ İkinci Aziziye mahallesinde lzmir belediye ebelerinden 
... ~et ağa sokağında elli na- Etref hanıma uhhi haline bi-
~•l d naen iki ay mez.un.iyet veril-
.._~ ı ~· e otura• amele M111-~ _ mi,tir. 
~ otlu Mehmet efeüdini1t - lzmir Emrazı sariye hu-

ile tiren hınız )'üz lira para tu.-ıi ~~~- v~ 
ilı ~-.~~ , hanıma !»r •T !Zin vei'tn\i~ ~ 

ı •>J•~w ı H .. 'U'' l 611. • ;ı J J• . >-4..I .!. • ı • ·l • • n .. 

Yerleştirme işleri 
Düzeninde ilerliyor 

Muhacirler İçin Misafir Evleri Kurul
du. T rakyada Yeni Hareketler 

Kurs 
Açılacak 

Eblllyet Meldeplerlnde 
Devwız Mualllınlw 

Ô.6m6zdeki ders seeeein-

dea itibaren IKlumtm Iİ8e " 
ve ortamektep musiki, reaim 

Mektep Kanu 
Mö•..ı.r lwaarul, --.~ 

laülı:Ametia, ıe~tin ı 
n wyaliat eeı•ra ıön 
tiftirilmeai uklrıwki 
tekliflerini kabul etmiftir. Y 
kanunlar diier tabirle, ı 
edilmlı o1an e.ıa mektep 
nmılan, kilise dDpnaabğa b 
mmdan SoYyet Ru•yada m 

Edirne, 24 (Hususi) - He
men laerpn "laadatJarmm içine 
sığınmakta olan muhacir ve 
mülteciler için Karaağaçta tah
sis edilen eski F rallSIZ mekte
binin bahçesinde bir banyo ve 
ötn yeri inşasına bqlanmıştır. 
Gelen muhacirler arabalan ve 
eşyalarile - iskia idaresi tara
fmclan yapılması için muame
leler bitinceye kadar - burada 
bann~nhnakudır. Muamelde
rinin daha çabuk bitirilmesi ve 
kendilerinin vilayetten polise 
ve polisten iskan idaresine gi
dip gelme .suretile yoru!mala· 
nna meydan vermemek için 
vilayet umumi müfettitliğince 
her tnrlil tetbirlerin alındığı 
ve iskln memuru bir iki arka
daşile birlikte hergüu Kraa
ğaca giderek cetvellerin tabi· 
iyet beyannamelerinin. muhacir 
ve gihnrük eşya kiatlannm 
doldurulması ve saire gibi mu· 
ameleleri orada yapmaktadırlar. 

Y aptığam tahkikata göre dnn 
Kararağaç misafir eviade 300 
kadar muhacir vardır. Bunlar
dan 70 inin muamelesi bitmit
tir. Ayna fbde Hayreboluya 
sevkedilmiılerdir.Misafir evinde 
sobalar kurulmuş ve odun sa
tın alınmıştır. Gelenler arasında 
serbest iskin istiyenler de var
dır. Bunlar diledikleri yerlere 
gitmektedirler. 

Yaban Dumuzla" 
Edirne, 24 (ff uaui) - Zi

raat bakanhğt, ziraat müdar
lülderi ve memurluktan vasita
ıile busene yaban domuzlarma 
karp fiddetli bir uvq yap
mayı kararlaşbrmıı ve her 
tarafa cephaneler göndererek 
bu itin başanlmasını emir ve 
t . ....:..+-: .. amım e'"™A9w. 

Bu maksatla ıehrimiz müca
dele komisyonu da harekete 

-geçerek mücadele mmtakala
lamn tesbit eylemiştir. 

Umnklprtl, Kavalda. Kepn, 
lpsela kazalarile merkez 
Üzasınd~ ve Lala pap, Ta
tarlar nahiyelerinde mllcadele 
teşkilatı bitmek üzeredir. 

Bu mlicadele ~ yapllan 
teşkilib mahallinde tetkik et
mek üzere ziraat müdiirii Esat 
bey ka'.zalan teftişe çıkmııbr. 

Tohumların isti.hı 
Edirne, 24 {Hususi) - ·To

lıumlanmmn .ulahı için. . bet 
senelik bir program baarlaa
d.ğını evvelce bildinaittim. 
Öjradijimize . -göre . '8taabpl 
- Y eşilköy tohum islah istu
ybıiundan g&ıderilen arpa 
yulaf ve buidaylar vjllyeti
miz ıdlmune Çiftliğinde ~ ekil
miıtir. 160 dönüm kadar tah
min edil en bu araiinin ~ere
cegi mahsul gelecek sene me
rakh çiftçilere dağılacak 1fe 
elma iti de senif1iyecektir. 

Haber ahnchpa pre gele
ce~ yıl nimaae çiftliğiacle bu 
tohumlar için ·daha fazla 1er 

a~cak ve bu İf yıJdu yıla 
geaifletilecek Ye o niabette 
fazla ..ı..aı elde eclilerek to
hum.larmaz Wab edilecektir. 

Murtfte 
Edirne, 24 (Husuai) - lp

salide 9000 lira sarfıJe . inşa 

edilen tam teşkilitlı mektep bi
nasının kabulü için maarif mü
dürümüz Şahap beyin reisliği 
altında başmüh~ndis ve maarif 
miman •e viliyet daimi endi
meni azasından mütetekkil bir 
heyet İp.aliye ş-itmiş Ye saat 
16 da melrtebia muvakkat ka
bul muamelesini yapmışhr. · 
Öğrendiğime gör~ yeni mek

teote ' bueü~~en itibaren t~dr 
\ ..... .- l 

risata başlanmıştır. Binanm 
kat'i kabul& iç ay 10nra ya
pılacakbr. 

Flcfg• D .. nı 
Edirne, 24 (Huaaat) - Şeh

rimiz fidanlık müdürlüğünün 
bir haftaya kadar fidan ve 
çubuk dağatmıya bqlayacağnU 
haber aldık. Çiftçilikle uğra
tular ve toprak uhiplerinin 
vilayetimiz ziraat teşkilibam 
gösterdiği kolayhklardan isti· 
fade ederek bilhassa bağcıhia 
ehemmiyet verecekleri ıilpbe
sizdir. 

Bir Tayin 
Edirne, 24 (Hususi) - F.m

niyeti umumiye 3 llncü şube 
midllrlütüne terfian tayin edi· 
lea viliyetimiz umuru hukuki
ye müdltril Halit bey yeni n
zifeaiae beşlamak üzere evelki 
fÜD ıehrimizden aynlmış ve 
Karaaj'aç istasyonunda bqta 
valimiz olduğu halde müf ettif
lik ve vilAyet erkanı tarafından 
samimi bir ıurette · uğurlan
mıttır. 

e&fi ve lteden terbiye9i mu
al&mtikleri için kura açalacak
br. Bu kısım derslerde ihtisua 
bulunan hocalar tarafından 

denler vertlecelctir. Ba kursla

ra muallim mektebi ve 
orta mektep mczunlan 
alınacak ve talebeler burada 

den ı&'dllktea IODl'a imtiha
na tibi tutulacakJardır. 

İmtihanda muyaffak olanlar 

tercihan bu kwm derslere 

ait maallimliklere tayin edile

celderdir. 
Maarif Veklletioin yine ay-

n bir tamimine göre ecnebi 
ekalli1et mektebi mualliımerin-

. den bazılannm memap olduk
lan mekteplere muntazam de
vam etmedikleri · bildirilmekte 
ve mektep miidürlerinin bu 
gibi muallimleri derhal ihbar 
etmeleri lllzumuna işaret olun
maktadır. 

....... 1 

Biraz Da Ilim: 
Hayat Ve Ölüm 

55? 
Dakikada 

Buharla 
Bukle ve geoit ondulasion 

A. Necati 
Alaancak - Mesudiye 99 · 

T. No. '997 ·. 
S 7,8 8-13 (919 H 3 

olan kaide Ye nizamlardan 
kalınıyor ve bütün umumi 
huausi mekteplerden her t 
dini tedrisatın kaJdınldı 
g&steriyor. 

Mektepler kanuaan 73 ü 
maddesi bilhusa dikkate 
ğer bir mahiyettedir. Ba m 
de hükmünce umumi ve hua 
bittin ilk we orta mekte 

. gençliğin sosyalist esaslar 
göre telim ve terbiye görm 
mecbmdir. Y aı.m biversi 
ler henüz bumecburiyetten 
riç tutulmqtur. Mektep ka 
nunun llçüncn maddesinin a 
tıdaki hftklmleri. vaıü k 
DUD dilfOucelerini ifade etm 
itibarile bilbeın karakteria 

" Tahsil Mrbelttir we 
umumi ve hU1U1t mektepl 
yalnız liyik, yani dlinyevi t 
mat caizdir. HuaUai mekt 
ler devletiıı fiddetli bir ko 
rolü altmdJ balanurlar Ta · 
terbiye ve tedrisatın sosy 
ruh ve akideleri dairuinde 
rilmesi her tlrlü dini do 
rinlerden .art olması tauup 
ve batıl itikatlardan hariç 
lunmua limndar. Tedrisat t 
kilatını Rationalisme ruhu 
ve içtimai yeniliklerin cloidu 
cihan telekkilerinin tekeffll 
mek lizımdır.Maallimlik yapm 
mlladesini yabın devlet ve 
Bu müsaadenin verilmesi i 
ıu ilk şartlar aramr: Muallim 
vazifai Ye faaliyeti yukan 
kaydedilen hükümler ve (3 ve 
daireainde icra edilecektir. 
vaiife seciye ve alıllk 
ve devlet tellkkileri d 
olaalarr tevdi alunacak bu v 
zife, kilise cemaat ve heyeti 
riae Ye papazlara ve elini t 
kilAta bağlı olhlara ve 

propandası yapanlara v • 
yecektir. Devlet, müsaades· 
her vakit ıeri alabifır. 

73 lncü maddede resmi 
k•mlara miaeleria kiitiipanel 
rin, maallim ter&iye miemel 
lerindeki tedn. vesaiti ve 1 
vazımı kolekai,_)anmn ko 
trolü hakkında vasi salahiy 
verilmiftir. Yeni kanmlar ay 
mec:üi tarafmdan kabul ed 
diktea tonra birinciiklnun 
rinde meriyete girecektir: Bu 
nunlara karp şimdiden a~ka 
,kamarasınca ve Meksika b 
akademiliııc~ prot~...-,.p 
mlfbr. Bu proteat.olarda g 
lite sosyalist esasına göre 
1im ve terbiye yermek mecb 
.riyetİDİD; tabailin serbest olu 

. fU kaydı ile bariz bir tan 
ıtearaz tefkll ettiği ileri sü -
mektadir. Meksika milli ünive 
sitesi rektanı de bu protest 
lara iıtirik etmiştir. Zira m 
m•ileyh te yeni kanunlard 
akademik tedriaabn ıerbes • 
ğinin tabdit edlidiğini' görme 
tedi;. 

Ankara Birası ...................... ~ .................. . 
Umduğumuzdan Ustün Çıkh -Ucuz-Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 

Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 
lzmirde acentaınız yoktur. Beş sandıktan yut<an her ticarethanenin 

siparişini kabul ediy•lruz. Ankara Orn1an Çiftliği ~1üdürlugüne müra
caat. Fazla izahat için lzmirde Ege Palas ve Şeh-r gazinosu nıüstecir! 
Türknıenoğlu Murat beyden alınabilir. 



Sahfte tO 

lzmir Defte darlığından: 
Madam Eleni Mitroviçin Mes'udiye m.ahallesinin birinci kordon 

cad esinde mutasamf bulunduğu 222 numaralı hanesine tadilin 
komisyonunca 934 sene sinden itibaren 1700 lira varidatı gayri 
safiye takdir edilmiştir. Mukadder varidata bir itiraxı varsa 
tarihi ilandan itibaren bir ay zarfında müracaat lazımdır. Muma
ileyhin ikametgahı meçhul bulunduğundan tebliğat makamına 
kaim ölmak üzere keyfiyet ilan olunu. 5119 (994) 

ŞARk BALI ŞiR ETi 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

IZMIB 
Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her çeşit kazmirleri 

toptan sabşa arzedilmiştir. Gayet sağlam, şık ve zariftir. 
SATIŞ DEPOSU: 
lanı lllanifaturac•larda 3 numar lı 

cad. No. 8 Telefon No. 3942 
502 h - 1 

Satılık 
İncir Bahçesi 27 ikinci teşrin salı günü 

saat onikide iskelemiz-
Aydının Germencik nahiye- den hareketle Kuşadaşı,Kül-

sinin Üzümlü karyesi civannda lük, Bodrum, Rados, Mar-
bir kıtada yüz seksen dönüm maris Hanya, Fethiye, Kal-
incir bahçesi sablıktır. Arzu kan, Kaş, Finike, Antalya 
edenlerin Aydında Çankaya ve Mersine gidecektir. Av-
caddesinde 5 numaralı hanede dette Alanya iskelesine uğ-
Vodinalı Hacı Abrürrauf beye ~ rıyacaktır. 
müracaatlan. (9-10) 934 Birinci kordon No. 92 N ~ 

DOKTOR ; ~ TELE~O~ 3f::ı\ ~i 
{.7//Y:7/.T./7..Zhf77J.Z'7.7 ... Z0.7/Xf.Z/.J 

H tı o w ( t lzmlr Belediyesinden: 

a ip n sa Belediyeye ait Başturakta 
9 ı :!~ı n;:::~tı:ü~~~;~;;:n:~~~ 

Dahili Hastalıklar 16 dadır. İzahat için başkatip-
Mütehassısı liğe iştirak için de söylenen 

Hutalannı her gün öğle- gün ve saatte depozito makbuz-
den sonra Beyler - Hacı 

larile belediye encümenine mü-
lmamlar sokağında racaat. 5118 (993) 

No. 12 - Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder. Almanyanın Türbingen da-

Telefon No. 3331 rülfünunu Tıp fakültesi 
S. 7 muavinlerinden 

ı:...ı~-~-t·!.-~!-da~-s~~-:!ru ... _k Or. Demir Ali 
sokağında (6) numaralı depo 
satılıktır. 

iki kattan ibaret olup birinci 
kah gayet geniş ve ikinci katı 
ise depo olarak kullanılmağa 
elverişli büyük bir salon ve iki 
bilroyu muhtevidir. Taliplerin 
ikinci kordonda Kardiçalı Hü
seyin bey hanında Umum ga
zeteler bayii Hamdi Bekirbeye 
müracaatları. 8-1 S 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Ag8~ 
İkametkahını Birinci Kor

klonda Tayyare Sineması civa-

Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve te
nasül hastahkları 

mütehassısı 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler sokağı ( Elhamra si
neması arkasında ) 55 nu
maraya nakletmiştir. (l 145)h3 

, .. ;;eı tttttt=&& 

Mühim ilan 
Hükumet civarında 

Yusuf Rıza mektebi olan bü
yük hane satılıktır. Talip olan
lann yanındaki küçük hanede 
sahibine müracaatları. 

23-25-26 (984) 

Göz 1,abibi 

lütfü Kır~ar 

1'enı ·Aaır 

Dahlllye Mutahassısı 

DOKTOR 

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

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar hastalarını kabul eder. 
Telefon: 3806 16 -26 (887) 

.. _,,~ •• ~ ..o: • ,. : • ... 1 
'· '•' lt•J'ı'·t .... . . ... . ! . .. .. . ;ip 

'\\.' ".:lr .- •.• ' ~ ~ .. • 

Metin Terzihanesi 
Kabasoğan Sokağı No. 16 

Sağlam zarif ve nispet kabul etmiyecek derecede uzuz elbise 
diktirmek istiyentere Metin Terzihanesini tavsiye ederiz. 
Bir kerre ziyaret ediniz. Göreceğiniz ucuzluk ve zerafet karşı-
sında hayrete düşeceksiniz. 4 - 10 

Alameti Farıka 

Algopan Cevat 
Baş ve diş ağrıları, ro?1a~zma v-: .~i~a~ik sancıları 

kullanılan ilaçlann en faıdeli ve tesınısıdır. 
( 1 - 6 - 12 ) lilc orjinal teneke kutularda her ecza-

neden arayınıı. 
Bütün Türkiye için umumi sabş yeri İstanbulda Bahçeka-

pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki eczane 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla daima 
AlGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

Kavalah Hasan 
ticaretharıesinA miiraoaat ec.lioız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ne!tl çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lavhalar ve bunların 
te/e11üatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve /ngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

.nnda 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalannı eskisi 
gibi ikinci Beyler sokağmdn 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Flyatlaı re abet kabul etmez 
Memleket hastanesi t ı a tD M k 1 

göz hastahkları mUte- Yarll Çimen o ar, D n •r • •P 
Evin Telefonu: 3053 

Muayenehane T elcfonu: 345~ 
•• ,,. H. 3 (25) . 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Me nleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

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

(363) 

Tecrübeli Bir 
Muallim 

Tecrübeli ve değerli bir mu
allim ilk ve orta mektep tale
belerine hususi dersler ver-
mektedir. 

İstiyenlerin idarehanemizde 
(Zeki) bey namına tahriren ve-
ya şifahen müracant edebi-
lirler. 8-6 

hassısı: En MUaalt Şeraiti• 
ık. · b 1 k v N 65 Mağ•zamızda Satıl•r ıncı ey er so agı o. !t.i 

1#\,;'.liJ, Telefon : 3055 • 

w·••n-e;;-:aa7'3~At•Elmlm.:7.,a:ı:4:"_ ... ~Jii!· ·?•a.•.ıı Dişlerinin Bozulup Çiirümiyeceğinini Bilır 

Dr. Ali Rıza 
DOGUM VE CERRAHİ 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

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

Telefon : 2987 

s 7 248 

Talebe 'T elilerine 
İlk mekteplerde okuyan ve 

her hangi bir dersten geri kal
mış çocuklara ders \'erilir. Mu
allim derslerini talebelerin ev-

lerinde verir. isteyenlerin İzmir 
borsasında zahire simsarı Şem

settin beye müracaatları. 
(9-10) 

Radyolin en müessir diş macunudur; dişleri kat'i surette te
mizler ve parlatır. Radyolin en yumuşak diş macunudur; dişleri 
çizmez, minalarmı örselemez. Radyolin en hoşa gidecek diş 

macunudur; ağızda köpilrür, lezzeti güzeldir. 

RADYOLİN 
Kullanınız 

KIŞ GELDI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

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

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etrniyecek derecede tenzilat 

vardır. Sataş mahalli : Kestane pazarında No. 10 
(885 Telefon 3937 

Umum Hastaların ,ıi· azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 

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

TÜRKIYENİN YEGANE MÜESSESESi VE ESERLERl 
İLE RAGBET ve iTiMA T KAZANAN SÜN'I AZA AMİL 
ve MÜTEHASSISI 

~~a,hrl Blza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
9 - 20 (355 S.7 

Ne Vantus, 
Ne Havlu, 

Ne Ihlamur 
T. diyot 

Nezlen"zi Geçirenıez 

Selim et 
En birinci 

NEZLE 
düşmanıdır. 

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

SELA~lET' FEl{rr 
Unıunıi depo : 

S. FERiT 
Şifa Eczanesi 

Birinci Sınıf ~hıtahassıs 

Operatör - Doktor 

Tahsin Hftseylıt 
Hastalannı her giin sabahtan akşama kadar kendi h35" 

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

Tahsin Bey Hasta nesı 
18-26 764 
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T• v. 
W. F. il. Van Der 

Zee & Co. 
MACEDONIA vapuru 3 ı ci 

kanunda bekleniyor. S birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen'e 
yük alacaktır. 

FRIESLAND vapuru ıs 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 tahliye 
ıçın bekleniyor . Anvers 
Rotterdam ve Hamburg li
manlarına hamule alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru 2 birinci 

kanunda bekleniyor.Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXPORTER vapuru 1 birin 

ci kanunda bekleniyor Nevyork 
Boston ve Filadelfiya N orfolk 

ve Kamden için yük alacaktır. 
EXIRIA vapuru 9 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yükliyecektir. 

EXİLONA vapuru 26 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

JOHNSON LINE L TD. 
QTERNMORE vapuru 24 

son teşrinde gelip Liverpul ve 
Anversten yük çıkarmıştır. 

GANDIAN P ACIFIC 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. 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 ,_ 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROYALE 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 teşrinde 
Anvers, Amsterdam, Rotter
dam ve Hamburg için yük ala
caktır. 

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

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

CERES vapuru 26 ki:.nunu 
evvelden 31 kanunuevvele ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. . . . 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

HEMLAND motörü 2kanunu 
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. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 8 ka

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

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

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta ınes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-200S 

Makine Ve ln~aalı Bahriye Mütehassısı 

-ETUP UEiflAI~ 
ı\1akine imalathanesi 

.?\umara 50 

Müe~ıeseıuı rı 

manıulalı 

olarnk 

aılet ıuakıı .• • 
1zmirde 

IRalıyettcdir. 

A liil.RdRrlı. 
rın lııı makine· 

faslı yet 
t~11IR1 ı hhkkın(1Rı 111a'1ltn1tt Jtlıuı\htı·,nı '"""''Vf-\ •··t 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} al}hane Ve l.Jn De(Jırmenıerl 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Uaznzgen 

il• r boyda ve ber kuvvet 
her 0[111 mabrukııt üz~rinr 

Bilumum Dnılz işleri 
Dorhınler, tıı nııılısl.r 

ıeeıenlı ınıluuııkıye nsaıı;ür 
v:ııçlN ve s:ıır ışln J~rıılıtı 

• 

VP: k11lı11I 1111111 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SüzUımu,ıur 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Hamili Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
·····································································~· 

Oliver Ve Şü. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

T AHLIYF. 'çiN BEKLENiLEN 
VAPURLAR 

ALGERIAN vapuru 26 
ikinci teşrinde Londra ve 

Anverr.len gelıp tahliyede bu
lunacak ve ayni zamanda Lon
dra ve Hull için yük alacaktır. 

GOURKO vapuru S birinci 
kanonda Hull Londra ve An

• ersten 
EGYPTIAN 

rinci kanunda 
Swan~eadan 

vapuru on bi
Liverpool ve 

DEUTCHE LEVANTE LİNİE 
TAHMİL İÇ!N BEKLENİLEN 

VAPURLAR 

I RTA vapuru 2 bir:ncı ka

nunda Hamburg, Bre:cıen ve 

Anvers. 
NOT: V~rut larilı1eri ve 

1 JADRANSKA 
. 

PLOVIDBA D. D. Susak 

lZMİR, PİRE TRİYESTE VE 

SUSAK İÇİN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti İzmir 

Triyeste S,112 gündür. 

Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 

21111/934 BLED 
28111/934 SRBİN 
S/12/934 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. PUSS!CH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 

vapurların isimleri üzeı;r;e mes'u han No. 13-14. 

~et kabul edilmez. (189) Telefon: 2S48 

=-----....-.. -~-----
Baş 

mahsul ( İhlamur) 
çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmıyan hususi pa
ketlerimizin ihzarına başlan
mıştır. Dükkanında satmak 
üzere bizden paket alan esnaf 
ihtiyaçlarını temin etsinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler S - ıo 
kuruştur. Karadeniz malı 

S 1 tozunun zarif kutu
a ep !arı yalnız ıs ku

ruştur. Toptan alanlara iskon.'.' 
to yapılır. 

1 ld k Bulaşık ve cila 
şı a tozu emsaline 

faik va daha ucııı olmasına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 1 

Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag.!.. 
Flayozen sinek ilaçlarının her boyda kapalı kutuları vardır. Dök

mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

ARTI• kumaş boyalarımızın tecrübesini uapmıyan kal, 
madı IS 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, demiı hindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 
mustarda, çiçek boyalan, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : . 3882 

:S.A..Jf.~ :S:.E:L:E 
Kemal Kamil Beve 

Er kek - ,... ,,,. ,., ., c ıKenııı.I J.i.aıoıl lıeyın {Oönül) kolonya1101 
okılıın rılPhılır ınıyını1! 

l\iiçiik h•ııı ın- Çok meni, Kemal Kii.mil bıy Hilll eozaba· 
nteınıl" llalı•r çiç•l!i Altın royR, Y:ııeooin 1 FulyR kokuları 

ıçınd .. n hıııııııılarR (Oüııiil) de vtır!yormu'. 
Erkek - Şu .reni yoptığı 6öniil kolonyuını mı71 
Kiiçük Hanıı:ı - Evet. Oönölılı öylı 11bbar bir koku öyle 

fiiıunkAr Ti bayati hir ank Ti nrafet var ki •. Vıl1111ıl bl11i 
gıcık !ayıcı neler var lıi r bilı•nlz,. 

Saç Losyonu 

Kom ojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 

saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilleri gibi yağlı 

değildir. Tesiri kat'i ve 
rayıhası latif bir los
yondur. 

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara
yınız. 

(993) 

Eczahanesi 
Müstah1P.ratı 

Güzel Ve Mes'ut Olmanın Çaresi 
- Ne kadar güzel saçlarınız var, Yü-.:ünüz 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 
öndü!e 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 nsullerini gösterdiği gibi mak
yaj vasıtalarını da ucuzca satıyor. Doğrusu bu salona 
"Hanımların saadet kaynağı., demek yaraşır. 

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

yeni binada B. Sıtkı. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

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

Adres: 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

- ':1. • . •• - • ~ • .. • • .. . j. • ' ~ 
D-oyçe Oriya ntb an k 

DRESONER BANK ŞUBESi 
IZDliR 

MEltKEZI · BJi;fU,J~ 

Almangada 17fJ Şubesi Mevcuttur 
Seı maye ve ihtiyat akçeai 
165,000,000 Raybsmark 

Türkiyede Şubeleri: lSTANBUL ve lZMIH. 
Mı@ırJR Şubeleri: KAHiRE ve ISKENDERtYE 

Her türlü banka muaınelAtnı ifa ve kabul eder:• 
4 .AL~ANYAHA eeyabat, ikamet, taball ve 

en ehven ~eraitıe REGISTERMARK 
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