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imtiyaz sahibi : ALİ ŞEVKET il 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: . 

GAZETEMİZ 

12 İSMAİL HAKKI 
A...BC>N"E: Ş:E~'I'.İ 

Devamı müddet Türkiye için ariç için 
·"irm•/ik . . . . NlflO :!500 1 

A FADlR 
Allı rı11!1/. J.'IOO Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

TELEF O -

Si 
Düzenek i 
Ökonomi 

a 

"1eyvasıniVeriyor 
.. klürkiye, düzenekli ( Planlı ) 
0 

.. onomi siyasasına sarıldığı 
fun~enberi ülkenin yüzü şen
bendı. Uzağa gitmiyelim. Daha 
. eş yıl önce olamaz sanılan 
•şler gerçek oldu. Türkiye za
llaatJaşmaz diyenler, birbiri 
~dınca yükselen fabrika baca
la tına şaşkın şaşkın bakıyor
~ r. Böyleleri büyük zanaatı 
d Urınak ilkin milyonlar, sonrası 
a bilgi işidir diyorlardı. Mil
t~nlan olmıyan Türkiyenin daha 
Yiiılerce yıl gerilikten kurtula
n:1Yacağını sanıyorlardı. Bu dü
§Unceyi taşıyanlar ulusun ger
Çjk değerini, yenilmez gücünü 
t sürülmemiş zenginlik kay
llaklarını, bunca denemelerden 
80nra bile kafalarına sığdira-

ınış olanlardır. 

~Iar için milyonların gökten 
~nbille inmesini, ülke de yapı-

tak hep büyük işlerin yaban
cı ellere bırakılmasını düşün
~~ten başka çıkar yol yoktur. 
k Ugülükler uçurunun çoktan 
d apandığını bilen realiteci ön
d:rlerimiz, nasıl şimdiye değin 
Uşüncesiz, ölçüsüz adım atma

~ışlarsa bugün göğüslerimizi 
abartan büyük işlerde de dü

henekli ( planlı ) ökonominin 
• aşaramıyacağı nesne olmadı
g~~a inandılar. Ulusun yarahna 
iucüne dayandılar. Dört .. ·· 
teker fabrikasından sonra pa
~Uklu dokuma fabrikaları be
'Qlneğe başladı. Böylece 1935 
r•lı Türkiyenin üç beyazlar baş-
llklığını bütünliyeceği yıl ola
~ktır. Bundan artık kıvanç 

Ur ınu? 
I" Ôkonomik siyasamız bir yüz
t~ değildir. Yalnız zanaat işle
~İe .g.özlcrimizi dike.r~k ekim 
't trını unutmuş değılız. Zana
~ ·ın.ızın kovaladığı serpiliş yo
~ Çıftçinin de yüzünü güldü
tı~ . yoldur. Pancar, pamuk 
l~ •ederi sıkıntılı günleri unu
)"taklardır. Evrensel sıkıntı 
~lıtünden daralan işler geniş
)ultıe yoluna girecektir. Yarına, 
Aı tde yüz inanla güvenebiliri7. 
~ t'tık önümüzde karanlık ol
)~Yan, hiç kararmıyacak olan 
h· ~nlar vardır. Her geçen gün 
t1~"-ı Ö~ ülkümüze yaklaştıracak
ho' Çıftçi omuzlarını çöketen 
bll)ıtlanm ödeme kolaylığını 
~tı Unca, harcama gücünü ar
k~ca iç pazarlarımızdaki dur
~~ ~k ta azalacaktır. Türk 
aj Ylusünün zengin ülkeler işçi-
diti"e. köylüsü gibi ilk çağ 
dit'ınındcn sıyrılarak geniş 
~~ıne kavuşacağı gün ya
~~ tlır. Düzenekli ( Planlı ) 
~n °?ıni siyasamızın öbür yü
~li Çıfçilerimizi kıhklandırmak 
'İ~ yi yoldur. Dağmk, destek
l()p • ürk çiftçisi kurunlarca 
lıı~"'gın kölesi olmaktan kur
llıe-~a~ı. Yediği bir lokma ek
()11R1 hıle çoğımsayanlar oldu. 
~İft ~ . çağın dere beyleri gibi 
~hı~ llın kanını emerek zen
~tır:Şıneğe artık paydos.. Bu 
lıl"ı ntu gömülmüştür. Törü 
~ilb gıra düşman olrn~m.:kla b ... -
., er 'ft · · '! · d ı:~t çı çının ezı mcsınc e 
~~e/~rtrnıy~ccıktır. Satış ko
•l:ıttıitıfleri töresi büyük ulus 
~•lıkı tayından çıkınca çiftçinin 
t l\ k arrnası işi de zanaatımı-
il a~1•klanması gibi az çağda 

acaktır. 
(t>.. Ali Şevl~e't 

ıı~le~ıenekli - Planlı), (Büğü
dt\> - Kerametler), (Uçur -
tafr r~. l( (Başatlık - İstiklal) (İlk 
).ilt), Urunu ula) (Dirim - Ha
~tland(l<ılıklandırmak - T eşki-
tr,lllg ırmak), (Törü - Devlet), 

"ilııç •r - Sermayedar), (Kı-
""tla - iftihar), (Kurunlarca -

rca) 

• ra n 1 
Tevfik Rü.ştü Ve M. Titülesko Parise Gittiler 

~~------------~-----------------------------------~---------------------------~aııac-------------------------------------------------------------------------------------------

Vi yana Civarındaki Av Tamamen Siyasaldır-Marsilya Cinaye-
teinin M. Cemiyetinde Müzakeresine iki Taraf ta Hazırlanıyor 

Cenevre: '26 (A.A) - Ulus
lar cemiyeti ·fevkalade as
samblesine iştirak etmiş olan 
murahhasların bir çoğu Ce
nevreden ayrılmışlardır . M. 
Benes Praga dönmüştür. M. 
Titülesko ile Tevfik Rüştü 

bey Parise gitmişlerdir. Ora
da M. Flanden ve M. La
val ile merkezi ve cenubu şar
ki Avrupaya müteallik mes
c!elerle Marsilya cinayeti mü-
nasebetile Macaristanın yapmış 
olduğu müracaat hakkında 
görüşmeleri ihtimal dahilinde
dir. 

Murahh~sların hepsi de Ka
nunuevvelde Sarre meselesi ile 
uğraşacak olan uluslar cem
iyeti top'anhsı için Cenevreye 
geleceklerdir. 

Uluslar cemiyeti konseyi bu 
toplan•15ında ya Macaristanın 

.Millcl/tır <'em İ!lf'f i 11nw111 i 
KıU ifJİ A /l(I HOL 

Marsilya cinayetine ait müza
keratın <kilen yapılması tale
binin kabulü veyahut bu mü
zakerelerin 21 Kanunsaniyc 
bırakılmasına karar verecek- • 

tir. lfllfrı lrı· ('rmi_ıJl'ti Bi11ast 
Yugoslavya hari

ciye bakanı M.Yev
tiç hareketinden 
evvel Uluslar cemi
yeti genel yazgam 
M.Avcnolu ziyaret 
etmiş ve kendisilc 
Yugoslavya muhtı
rası hakkında gö
rüşmüştür. Bu muh
tıra elJi sahife ka -

_._......,F."":!<<':"'""""'"7"""'~~:"'.'Ulmsı:c---~~ 3 birinci kanundan evvel kon-
seyin toplanması muhtemel ae
ğildir. Temin edildiğine göre 
Macar hükumetide Yugoslav 
notasına cevap olarak komşusu 
tarafından Marsilya suikastı 

münasebetile serdedilen tale-
bin müstacelen görüşülmesini 

konseyden talep etmiştir. 

dar olup içinde bir Maamafih siyasal mahafilMa-
çok fotoğrafiler ve caristanm bu isteğine rağmen 
Belgeler vardır. Konseyin Yugoslav muhtırasını 
Ne Zaman Ko- derhal müzakereye koymıyaca-

nuşulacak ğına kanidir. Yugoslav H. Ba-
Cenevre,26 (H.R) 'J'crfik ltii.~lii Bey :M. 'Pitiıfosku kanı M. Yevtiç Cenevreyi terk-

Çekeslovakya Hari ciye nazırı rek Sar davasını tetkik etmek etmiyecektir. İlk notasında bil-
M . Benes Cenevreden Praga üzre toplanacak olan Milletler dirilen muhtırayı Salı günü 
dönmüştür. M. Benes gelecek cemiyeti konseyinin fevkalade (bugün) milletler cemiyetine 
hafta içinde Cenevreye döne- toplantısına riyaset edecektir. tevdi edecektir. M. Yevtiç bu-

11111111111111111111!111111111111111111111111111 ~ llllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

gün bu mesele hakkında Mil
letler cemiyeti katibi umumisi 
M.Avenol ile uzun bir müla
katta bulunmuştur. 

Manidar Av 
VİYANA, 26 (H.R) - Şan

sölye Şussing, Macar başvekili 
jencıal Gönbös şerefine Avus-
turya toprağında tertip edilen 
büyük avın yapıldığı kasabaya 
gitmiştir. 1ki başvekii akşam 
birlikte Viyanaya dönerelt uzun 
bir mülakatta bulundular. Bu 
görüşme münasebetile neşre- · 
dilen resmi tebliğte, iki mem
leket arasında uluslar arası 

bütün meselelerde tam bir 
noktai nazar ittihadı mevcut 
bulunduğu, Avusturya - Macar 
münasebaıının çok sıkı bir 
dostluğa dayandığı bildiril
miştir. 

- ,"'onu Doıdürıcıi So)ıfnda -

}' uyosla oya 1 la i'ici !/C ... "l\'a:;u·ı 

Jı1. Y etıli r 

Fransa-Almanya Arasında Yeniden Ankara Halkevinde 
Anlaşma Fikirleri Kuvvet Buluyor Muzik ~ enileşmes~ için Çok Canlı 

. · Bır ÇalJşma Vardır · 
F P Ti.rol H J• • d N Y t ? · Ankara, 25 (A.A) - Müzik Taşbebek ve Ülkü yolunun 

00 apen ava ısın e e ap 1. yenileşmesi işlerinde Halkevin- Ankara Halkevinde 10 İkinci-: 

11 itlcı·le Fuu Papcu ytrn11mw . 

Paris, 26 (H.R) - M. Hitler daveti bu muksatla yapmıştı. 
Malen gazetesi muhabirlerinden Fransız gazeteleri bu dave-
M. Goy'i Ber)ine davet ederek ti ve Maten gazetesinin neş-
beyanatta bulunmuştu. M. Goy rettiği Hitlerin beyanatım te-
eski muhariplerden olduğu ci- reddütle karşılamasının esaslı 
het)e M. Hitler harp hatırala- bir mütalea yürütmemişlerdir. 
rma binaen iki memleket ara- Bu beyanata ilaveten Göbelsin 
sındaki mütekabil samimi duy- Almanyamn mutlaka Fransız-
guJarı mumaileyhin daha· iyi larla anlaşmayı temin edece-
kavrayabileceğine inanmış ve ğiz diyen nutku Fransada de-

rin memnuniyet uyandırmıştır. de yapılan işler çok ilerlemiştir. kanunda ve Kannt!nin de Şu- . 
Bir jki gün evvel Londrada Bu işte çalışan komite dün de bat içinde sahneye konulmasına . 

bulunan Almanyanın mühim D . r meb'u N . Al' karar vermiş ve bu çalışmanın: 
devlet licalinden sayllan Riben b e'!ız 1 

• ı· w • lhsud t elcıp kı genel rejisörü bay Münir Hayri J 

b b h f k d eyın reıs ıgı a n a op anara b · le d ı-k ı l · guru un ir a taya a ar b l k _ u ış r e a a ası o an ara va-
Parisi ziyaret edeceği Berlin- y~pı.lan azır 1 lan ~ozden ge- z~feler dağı_tmiştır. Dünden-. 
ben haber verilmiştir, çırdıkten sonra 27 ılk kanunda beri Halkevinde canlı bir ça- · 

Son on günlük hadiseleri temsil edil~~~ay önder, J!.şma görünmektedir. · 
mütalaa eden bütün Fransız ·- - -
gazeteleı·i Almanyanın bu gös
terdiği samimiyet ve hüsnü ni:· 
yet devam ederse Fransanın' 
mütekabilen iyi duygularım · 
duygularını ortaya koyarak an
latmayı temine çalışacağım müt-°" 
tefikan beyan ediyorlar. Bu şe
rait Fransızlar Almanya ile,1 
Fransa arasında çok samim!t 
bir dostluk tesisine imkan da
hHinde görmektedirler. 

Viyana 26 ( H. R )' - Al- .. 
manyanın Viyana sefiri Von 
Papen dün Tiroldaki a .. vdan Vi
yanaya dönmüş~ür. Söylendiği-
ne göre Von Papenin Tirolu 
ziyaretinden maksat oradaki 
Alman tabaalarmın vaziyttleri
ni öğrenmektir. Öğleden sonra 
harp kurbanlarının istırahatı 
ruhu içiu yapılan ayinde hazır 
bulunan Von Papen kısa· bir ' 

1 

nutuk irat etmiş ise de Avus
turya - Almanya münasebatına 

~ dokanmaktan çekinmittir. 
- Doğrusu çok ~ık... Matem elbisesi olarak bana böyle eğ

lenceli neı' eli bir kostüm yapacağınızdan zaten emindim ... 



Sahife 2 

. Şehirde Tetkikler: 

Hapishanemizin Vaziyeti 
Cidden Yürekler acısıdır 
Bahtsız Mahkumları Kendi Elimizle 
Ölüme Sürükliyoruz Demek Caizdir 

Yurdumuzun muhtelif mın
takalannda modem hapishane
ler yapılmakta olduğu malüm
dur. 

Ezcümle Edirnedeki hapisane 
inşaatı çoktan ikmal edilmiş 
bulunuyor. 

Aboaf afendi bembeyaz örtü
lü bir karyolaya uzanmış ya
tıyordu. 

Bu binada ancak böyle bir 
revir bulunabilirdi. 

Müdürün bana: " Az para 
sarfile vücuda getirdiğimiz ban-

Uınıımı licıpisaııeniıı CeıJhezi 

Egenin merkezi sayılan iz- yo dairesi,, dediği banyo da 
.ınirde hapishane binası bugü- fena bir yer değildi. Dört bin 
nün ihtiyaçlarına uymak şöyle liralık keşifnamesine mukabil 
dursun bir facıa sayılabilecek 1600 lira ile meydana gelen 
haldedir de.. banyo dairesi hapishanede mev 

Saltanat devrinden kalan bu cut 900 küsur mahbusun as
bina vaktiyle kervancıların ko- gari on beş günde bir defa 
nak yeri olan bir han idi. yıkanmalarına kafi gelebilecek 

Bugün burada adalet, mah· bir halde idi. 
kümları kanunun kastettiği Hapishaneden çıkarken gör-
manada nefislerini ıslah etmek- düğüm atelyeler bende çok 
tedirler!! İdarecilerin bu uğurda fena bir tesir bıraktı. Atölye-
ıarfettikleri himmetler ne ka- ler, binalarda değil çürük ça-
dar tesirli olursa olsun bu za- nk birer tavuk kümesini an
vallı ve köhne bina içinde bek- dıran tahta barakaların içine 
!enen neticeyi elde etmek çok kunılmuştu. 
müşküldür. İçlerinde sabahtan akşama 

Bu düşünce ile hapishane- kadar ömür çürüten mahküm-

f'm ıı mi llapi"ııııeıı i ıı İr;i ııılcıı JJik Jia ıı;:arıı 
de bir tetkik yapmağa karar 
verdim. Evvela müddeiumumi 
Asım beye müracaat ederek 
müsaadelerini yalvardım. Asım 
bey kendine has nezaketile 
derhal bu ricamı is'af ederek 
hapishane müdürü Feyzi beye 
telefonla icap eden emri ver
diler. 

Hapishane binasından içeri
ye girerken hissim; mahküm
lar için ziyadar odaları, mun· 
tazam atelyeleri, banyo daire
lerini, yemekhane, kütüphane 
ve hatta sinemayı muhtevi bir 
müessese ile kartılaşacağım 
merkezinde değildi. Bu eski 
han binası içinde pek tabiidir 
ki ancak sefalet ve ıstırap ko
kusu duyulabilirdi. 

Müessesenin çok çalışkan ve 
hapisaneyi beklenen bir inzi
bat ile idareye muvaffak olan 
müdürü Feyzi bey bana: 

- Buyurun size içerde ye
niden ve çok az para sarfile 
vücude getirdiğimiz yeni tesi
satı ve eskiden mevcut bulunan 
atelyeleri gezdireyim. Dedi. 

İçeriye ilk adımımı atınca 
biraz evvel söylediğim düşün
celerimde katiiyen yanılmadı
ğımı anladım. İlk gördüğümüz 
yirmi yataklı revirde bitkin ba
zı hastalar ve bu meyanda İz
mirin meshur faizcisi haham 

!ar bunca mesailerine rağmen 
- imal ettiklari eşya satılabil

diği takdirde - ancak ellerine 
bir kaç para geçebilmektedir. 
Hepsinin yüzleri sapsan birer 
hastadır. 

Burada nefisler islah edilmek 
şöyle dursun, hayatlar tahrip 
ediliyor, bahtsızlar ölüme sü
rükleniyor. 

Hulasa bu yerden acı bir duy
gudan buşka bir biJle ayrılmak 
mümkün olamadı. Senelerdir 
inşa edileceki söylenen asri 
hapishanenin artık kuvveden 
file çıkması fzmirin en büyük 
ihtiyaçlarının ba~ında gelir. 
Zira İzmir hapishanesinin umu
mi vaziyeti vicdanlara ürküntü 
vercek kadar acıklıdır. Basık, 

havasız. rutubetli bir çatı al
tında nice vücutlar çürütülmek
tedir. 

Ab~ullah Abidin 

Çalı Başında 
Kavga Etmı,ıer 

Bucadan Musa oğlu Ali, bey· 
lik furuna çalı götürmek mes
elesinden aralarında çıkan kav
ga neticesinde Hüseyin oğlu 
Salibi bıçak ve tabaııcasile 

müteaddit yerlerinden yarala
mıştır. Hakkında üçüncü müs
tantiklikte yapılan tahkikat 
bitmiş ve Ali mevkufon ağır
cezava sevkedilmiştir. 

Yeni Asır 

Havagazı 
...... ' -

İşçilere Tazminat 
Verecektir 
Havagazı şirketinin yakında 

faaliyetini tatil eyliyeceği ha
beri üzerine mezkür müessese
de çalışan işçiler müşterek bir 
istida ile Nafia vekaletine baş 
vurmuşlar ve bunca senelik 
emeklerine karşı kendilerine 
tazminat veya mükafat verilme
sinin teminini yalvarmışlardır. 

Nafia vekaleti İzmir Nafia 
müesseseleri komiserliğine ver
aiği bir emirde müessesede 
çalışan işçilere şirket tarafın
dan tazminat verilmesinin te
minini istemiştir. Komiserlik 
keyfiyeti Havagazı şirketine 
bildirmiş ve haklarının tesbi
tine başlanmıştır. 

Mebus seçimi 
Fırka ve Belediye hazır

hklar yapıyor 
Mebus intihabatı için lazım 

olan bütün mahallattaki defter
ler hazırlanmış ve bu suretle 
müntehipler tesbit edilmiştir. 

Evvelki gün C. H. F binasında 
da bir toplantı yapılarak inti
habat teftiş heyeti teşkili etra
fında görüşülmüştür. 

Belediye ve fırka yeni mebus 
seçimi için bütün hazırlıklarını 
ikmal eylemek üzeredir. -

Vali Paşa 
DUn Sabah Daireleri 

Teftis Etti 
Vali Kazım paşa dün sabah 

saat 9 da hükümetdairelerinın 
bazılarını teftiş etmiş ve vazi
feleri başında bulunmıyan me
murların isimlerini Almıştır. 

Yakalanan Katil 
On Sene Evvelki Cinaye

tin Hesabını Verecek 
Seydikoyünde Sıddıka hanı

mı öldürdüğü için gıyaben ida
ma mahküm edilmiş ve evelki 
gün şehrimizde yakalanmış olan 
Yunus çavuş oğlu Salih hak
kındaki evrak dün Ağırcezada 
bulunmuş ve ilk tahkikata baş
lanmıştır. 

Kanun mucib:nce yeniden 
yapılması lazımgelen Salih hak
kındaki muhakemeye Perşenbe 
günü Ağırceza mahkemesinde 
başlanacaktır. 

Yeni Polisler 
Polis intihap encümeni dün 

öğleden sonra emniyet müdü
rü Feyzi beyin riyasetinde ola
rak toplanmış ve mesleğe alı
nacak yeni polisleri seçmiştir. 

Köylüler Arasında Çok 
Canlı Bir Hazırlık Var 

Aşiret Çocuklarının Da Yatı Mektep
lerine Yerleştirilme Tedbirleri Alındı 

Vali paşa dört gün süren 
tetkik seyahatini hep köyleı·· 

de ve aralarında geçirmiş, köy
lünün çalışması ıeni yıl hazır
lığı verimli ve kazanç getiren 
yolların tutulması için ken
dilerile görüşmüşlerdir. 

Yirmi yerde açılan yatı mek
tepleri ve henüz Kütahya, Mu
ratdağı yaylasından dönen 
aşiret çocuklarının Kuşadası 

ve Torbalı yatılanna yerleşti-

Dede başı 

1 
rilmesi ve Tarazlı aşireti ço
cuklarının da Narlıdere yatı

sına indirilmesi tedbirleri alın-
mıştır. 

Bir yıldanberi Ödemiş ve 
Kuşadasında denenmiş olan köy 
postalan işi sağlam bir kurala 
bağlanmıştır. Ve bu iş sımsıkı 
tutulacak ve araştınlacaktır. 

Her yönden yüzü gülen köy
lünün gelecek yıl için hazırlığı 
canlı ve geniştir. 

Cinayeti 
Katiİ Namusunu Müdafaa İçin Ahmet 

Efendiyi Öldürdüğünü Söylüyo? 
Karşıyakada Dedebaşı civa

nnda bir bağ kullesinde İspar
talı Ahmet efendiyi, parasına 

tama ederek katletmekle maz
nun Rizeli ihsanın muhakeme
sine dün ağırceza mahkeme
sinde devam edilmiştir. 

Dünkü celsede şahit sıfatile 
polis Enver ve bekçi Süleyman 
efendiler dinlenmiştir. 

Şahitler, İhsanı tabancayı 
ateş ettiği sırada görmedikle
rini yalnız Cemal adında biri
sinin vak' ayı kendilerine haber 
verdiğini ve acele bir doktor 
istediğini, onu alıp karakola 
götürdüklerini ve bilahara 
vak'a mahalline gittiklerinde de 
kulenin koridorunda Ahmet e
fendiyi yaralı bir halde yatar
ken gördüklerini söylemişler 

ve demişlerdir ki: 

1 
- Ahmet efendinin ifade

sini almak istedik. Fakat bo
ğazından hınltıdan başka bir 
şey çıkmadı. 

Biraz sonra doktor geldi ve 
yaralıyı dışarı çıkarttı. O sıra

da mumaileyhin bel kayışının 
çözük olduğunu gördük. 

Bundan sonra maznun ayağa 
kalkarak: 

- Namusuma tecavüz edil
mek istendi, hatta Ahmet efen
di belinclen bir tabanca çıka
rarak pençerenin içine koydu 
ve bana "ya bu kurşunu yer
sin yahut... Dedi. 

Ben de atılarak elinden ta
bancayı kaptım ve kendimi 
meşru surette müdafaa ettim, 
suçum yoktur demiştir. 
Başka şahitlerin dinlenmesi 

için muhakeme talik olun
muştur. 

Memurlar Kooperatifi 
Herl<ese Satış .Y apaca~hr. Ortakla
rını Artırmak için Kararlar Almıştır 

f zmir memurları istihlak koo· 
peratifi idare heyeti dün vali 
Kazım paşanın riyasetinde top
lanmış ve İğdeli kahveye nak
ledilen müessesenin umuma 

mahsus olarak açtığı satış ma
ğazasının idaresi üzerinde mü
zakerelerde bulunmuştur. 

Geçen umumi heyette tadil 
edilen Yeni şekle nazaran ga
zeteciler, gazete idarehanele
rinde çalışan mürettipler ve 
diğer gazete müstahdemeyni, 
imtiyazlı şirketler müstahde-

meyni kooperatife ortak ola
bileceklerdir. 

Ortaklara umumi satış ma
ğazasından kredi ile erzak ve
rilebilecektir. 

Kooperatifin yeni satış ma
ğazasında halka da peşin para 
ile satış yapılmaktadır. 

Sokai!ıa Uzanıvermı, 
Aziziye mahallesinde akşam 

sokağında sarhot olarak cadde 
üstünde yatan arabacı Recep 
oğlu Riza tutularak karakola 
götürülmü,tür. 

TAYYARE Si NEMASI 
Telefon 3151 Yarın Telefon 3151 

28 İkinci Teşrin Çarşamba gününden itibaren senenin büyük filmleri serisi bqhyacaktır 

PRENS~SİN ÇILGINLIKLARI 
Fransızca sözlü MARIE BELK - ALBERT PREJENT - ARMOND BRENHARD 

gibi üç büyük Fransız sinema yıldızının temsil ettikleri hakiki bir şaheser. Aynca 

AMAN KARIM GELİYOR 
İki kısımlık renkli komik revü [hakiki bir sanat eseridir. FOX Dünya havadisleri 

Seans Saatlen". Hergün 15-17-19-21,15. Perşembe 13-
• 15-17Talebe seansı. Cuma 13 ilave seansı 

BugUn: Ceneral Yen'in Zehirli ayı filminin son ünüdür 

Raşit Rıza Tiyatrosunun Veda Müsameresi 

__ 2~~ Te,rtnsanı ıe3• 

Sağlık İşi 
Meclis VaJimızin Re· 
isJiğinde Toplandı 

Vilayet Sıhhat meclisi dün 
öğleden eve! Vali Kazım Pa
şanın reisliği altında sıhhat 
müdürlüğünde toplanmıştır. 

Toplantıya Belediye Reisi Dr. 
Behcet Salih bey, memleket 
hastanesi Başhekimleri ve da· 
ha bazı doktorlar iştirak et· 
mişler ve şehirin sıhhi vaziyet· 
!eri ve s:ıri hastalıklara karşı 

mücadele usülleri etrafında g5· 
rüşmeler yapılmıştır. 

Saffet Bey 
Tetkiklerine Devam 

Eylemektedir 
Birkaç gündenberi şehrimiz• 

de tetkikatta bulunmakta olaJJ 
iktisat vekaleti küçük san'atlat 
şubesi müdürü Saffet bey düıı 
de bazı fabrikaları gezmiştir. 

Saffet bey şehrimizdeki kıs 
enstitüsü ile dikiş ve biçki 
yurtlarını da ziyaret ve tetkik 
eyliyecektir. Sanayi müfettişi 
Ethem bey İstanbula gitmiştir. 

Bir Terzi 
Ne Şekilde Dolandırlldl 

Muakkiplerde Salih oğlu Os• 
man efendi, terzi Zahit efen· 
diye: "Sana Sıhhiye müdüriye· 
tinde münakasasız olarak 60 
kat elbise diktireceğim,. diye• 
rek elli lirasını dolandırdığııı· 

dan Adliyeye verilmiştir. 

Osman efendi üçüncü mü•· 
tantiklikten asliye cezaya sev· 
kedilmiştir. 

Romanyalılar 
Elli Bin Kilo 
Tütün Aldılar 

Üç gündenberi şehrimizde 
bulunmakta olan, Romen re· 
jisine mensup heyet tarafındaJI 
üç gün zarfında elli bin kilo 

tütün satın alınmıştır. 

130-165 kuruş arasında ah• 
nan bu tütünler Kutsoğlll• 
Herman İsprer ve Felemeıık 
şirketlerinden mübayaa edU· 
miştir. 

Hastalık 
Sıtmadan İbaret 
Değirmendere nahiyesiııİ~ 

Kesre köyünde tehlikeli bi' 
hastalık çiktığı Sıhhat müdilt"' 
lüğüne haber verilmişti. Meıkaı' 
köye derhal gönderilen dok' 
torlar tarafından yapılan ınul' 
yenede hastalığın alelade ~'.:: 
madan ibaret olduğu anlar 
mıştır. 

At Yarışları 
Neticeleri Hakkında R•P" 

Son bahar at yarışları~ 
neticeleri hakkında viliYe 
bavtar müdürlüğü tarafıııd,ıı 
bir rapor hazırlanmağa ~ 
lanmıştır: Bu rapor bir. ~ 
güne kadar ikmal edile ff 
Ziraet Vekaletine ve yarıf_,ıe• 
ıslah encümenıne göndeJJ' 
cektir. 

Sahte 
Fırka Mutemedi Ji 

Kendisine fırka mutelll ~ 
susu veren ve bu suretle f'lıJIİ 
hileler yaparak Manisalı ~ 
efendiyi dolandıran Asıın # 
Ahmet Resmi efendinin ııJı'' 
yeceza mahkemesinde ın ri1' 
keme edilmesine karar ve 

Tam saat a,ao da ba,hyacaktır 

İKİ YÜZLÜ KADIN 

miştir. ~ 

Sigaraları Nasıl A•1 ııt' 
Kendisine inhisar ıne~jJI 

süsü vererek Hasan efeli ,ııe' 
elindeki köylü sigarası P pıP_ 
tini alarak dolandırıcılık r':.&
Mehmet oğlu Raşidin A~li~, 
zaya tevdiine karar veriJJO"" · 

Piyes 3 Perde İki Tablo. Naklll M. FERİDUN 
FiYATLAR Hususi mevki 150, Birinci mevki 125, ikinci mevki 100, Birinci balkon 

75, ikinci balkon 50 kuruştur temsilden sonra Karşıyakaya vapur vardır. Tram vay ve otobüs 
hazırdır. 
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. Bazen Benden Korkuyor, Bir 
Tavşan Gibi Kaçıyordu 

Baronun beni görmek iste
lllediği anlaşılıyordu. Ne olur
la olsun Baronun yanındaki 
Jerimi almalı · i .: Hala Maa
ritte mi olduganu kontrol için 
Alnıan sefareti civarında do
lltmağa karar verdim. Von 
kı.1m ıeyahatta değilse telg
ldannı almak için her gün 
r_~ya ujrayacağı muhakkakb. 
-.dzanm uzun sürmedi. 

Derhal göründü. Kendisile 
llriipnek, bir randevu istemek 
lcia yanma yaklaşmak istedim: 
Beni tamyınca bir tavpn gibi 
lraçm.;a bafladı. Son atıp tut
lllalanndan sonra münasebetle• 
IUnizin neticesini dtışünmiif ol
tltatu ve bundan korktuğu bel-
1 idi, Kendiaini tehdit eden 
tı.hıikelerle ~karfılamaktanaa 
'-nimle münasebetlerini kes
lleyi tercih ediyordu. Belki de 
-- çocuğunu tqımak iaıe,.
eek kadar beni dütkiin sanı
lillrdu. Kendimi mağlüp oJaauş 
laymadam, Riçte her hafta bir 
lliYare da gala verilirdi. Gü
ldla birinde bütiin alman sefa
reti erkinının •rada toplana
ealdannı biliyordum.Süvare dö 
Gala pnü uat onda yemek 
lalomma indim. Salon fevkali
.te olarak an.lenmişti. Elektrik 
lfi)dan altında kadınların tu
•aletleri bir kat daha parhyor
tL.. Ortadaki .muada Alman 
lefiri Prens Ratibor otunıyor
clu. Prensin sağında Baron 
... Krohnun karısı, solunda 

ea Ratibor, Prensesila ya
-.da da Baron Von Krohn 
Jer alautb. Girilmesi yasak 
"-ran - IU\'&re için layafe• 
W cleiiftırmiye hiç ltlzum 
l&memipim. Saçlarım itina ile 
Japılmıttı. Üzerimde mavi bir 
tuvalet vardı. Bu tuvalet çeh
remi açmıf, bana çok yarq• 
llbfb. Salona girişim nazan 
dikkati celbetmekten uzak 
lr.Jmadı. T ehditkir fısıltılar 
oldu: AlmanJann maaaaı ile 
kapı aruında bir masada otur 
.tam. Suvarede bulunanlardan 
laiç biri yanımdan geçmeden 
'-uını terkedemezlerdi. S6y
lenenler, ilzerime dikilen na· 
tarlara hiç ehemmiyet verme
den iftiha ile yemeğimi yiyor
.tum. Almanlar yemeklerini bi· 
• flllllpanya kadehlerini 

yorlardı. Von Kalley 
Irada idi. KinJe dolu balufla • 
l'laı sezdim. Acaba Baronun 
\eai terketmeai onun yüzlnden 
llliydj? Muhakkrk ki öyle idi 
1'em g&rmekle o kadar hiddet 
lebaifti ki bir yıldan beri 
'1eyhimde hazırladığı tuzaldan 
""'8nnyordu. Bu adam beni 
~- sermek için hiç bir vuı
'-dan, hatta ellerini kana· bu
~kt.an da çekinmezdi. 
iter Von Krohn beni himaye 
tlnaiyecekae burada bu tehli
lr.elerle karşılaşmaktansa Fran
~ya dönmek daha hayırlı idi. 

ununla beraber bu ğece ka
"-• iıgal eden ataşe Von 

Kalley değitdi: Bir hedefim 
vardı . Von Krohnu tekrar avuç
larım içir. e almak 

Zira denizaltı harbı bütün 
şiddetile devam ediyor ve bir 
çok masumlar bu amansız bar
ba kurban oluyorlardı. Halbu-
ki Von Krohn Denizaltı harbi-
nin en faal uzuvlanndan biri 
idi. Prens Ratibor, gece yan-
sına doğru kalktı Diğerleri de 
bir asker gibi onu takip etti
ler. Bana süriinerek geçtiler. 
içlerinden bazılan beni selam
ladılar. Prenses Ratibor da ge-
çiyor. Baron kendisine refakat 
.ediyor. Beni uzaktan gören Ba-
ron prenaesin arkasına ıak
lanmlf, başım çevirmişti. Yn-
.zümde acı bir tebassüm belir
di. Nihayet Baron da geçti. 
Baron Von Krobn'un kansı 
Prens Ratiborun yanında ola
rak geçerken ayağa kalktım: 

- Madam dedim. Size te
sadüf etmekle bahtiyanm. Ko· 
canız Paristen sizin için gayet 
zarif modeDerde bir kaç rop 
aldığımı elbette size söylemit
tir. Size haber vermek istedim. 
Yakında ıeyahata çıkacağım
dan roplan arzu ettiğiniz saat
ta görebilirsiniz. Acele söylü
yordum. Aynaya ilişen gözle· 
rim Metr Dotel arkasında giz· 
lenen Baronun bizi gözetledi
ğini gördü. Baron Von Kroh' 
nun kansına gelince o da 
Prenain yanında keDCIUiae hi 
tap edişimden mkılmışb. 

- Y ann sizt görürüm, de
di. Bana telefon ediniz: 

Ertesi günü BaronU;D kansı• 
na telefon ettim. Pariaten al-
tlıöun rQP.Jan JllUlekten evvel 
k:ndi.sine getirmeklijimi istedi 
Ve şUnlan illve etti: 

-bir daha bana kalabahk 
içinde F ranıızca hitap etme-
menizi rica ederim. 

Siz Fn••uıaur. Sui tefeh-
hümler uyandırabilir. 

Bugünlerde aeyahata çıka· 
· cağımdan acele etmeğe mec· 

bur kaldığımı söyledim ve iti
zar beyan ettim. 

- Sonu Var-

Kayseride 
Çarşaf )arın Kaldırıl· 
masına Karar Verildi 

KA YSERI, 26 (A.A) - Kent 
kurultayı diin geç zamana ka
tlar IW'en toplanb da çarpf· 
lann kaldU"1lma11na &yelerinin 
el kaldırma11 ile alkışlar ara-

. ıında karar vermiştir. 

Avrupa 
lktisatKonferansı 

Toplandı 
Viyana 26 (H.R) -Şansölye 

Şussinğ Viyana meb'usan mec
lisi binasında toplanan Avrupa 
ökonomi konferansının açılma 
resminde hazır bulunmuf, mü
rabhaslara ho, geldiniz demiş
tir. 

LHAMRA İ. M. Kütüphane Sinem 
--

Perşembe gününden itibaren sevimli komik 
6EORGES Mlt.TON'un 

Afrikanın iptidai kabileleri ve vahti hayvanlan 
arasında çevirdiii 

ZENCİLER KRALI lci BUBUL 
Fransızca sözlü ve şarkılı bilyük komedi 
Bugün 15-17-19 ve 21.15 ıeanılannda 

KRALİÇE KRISTIN 
&RETA 6ARBO • JOHN GİLBERT 

• 

Maliye Müsteşarı Bazı Vergilerin Yunanlılar 
• • ••••••• 

indirileceğini Teyit Ediyor Mürahhaslannı 
...................................................... ,,.................................................... Seçtiler 

F ort Müessesesile Halı Uzerine iki Milyonluk Bir Atına, 2s < A.A > - Ank•-
rada 2 {•diıciteşrin 1934 tari-

T akas Müzakeresi Yapılıyor Halıcılıgı" mız Korunacak hinde imza edilmiş olan Bal-
kan itilifı statülerinin bilinci 

İktisat Vekaleti Bütün Ameleyi Okutacak ve betinci maddelerinde tairib 
,, edilmiş olan ökonomik konae-

İstanbul 26 {Hususi) - Bir rinden alınan vergilerdir. 
kısım vergilerde bugünkü şe- Yeni Takas 
raitin gözetilerek tenzilAt ya- İstanbul 26 (Hususi) - Ame-
pılacağı haberi teeyyüt etmek- rikalı F ort m&easeıesinin mem-
tedir. Maliye müsteşan Faik leketimize soktuğu otomobiller 
bey bu mesele etrafında vuku- ve F ort makinalan mukabilin-
bulan beyanabnda " Yapılan de olarak iki milyon lirahk 
son tetkikler neticesinde bazı küçük lfo14a halı ıipariı edi-
vergilerin hafifletilmesi zaruri leceği, uıuata Ôkoaomi 
göriildüiünü, Franaadan geti- bakanhtı ile alAkadarlar ara-
rilen Maliye mutahusıslannın smda bir anJqma olduğu bil-
önümüzdeki Şubatta işe başlı- diriliyor. Bu haber hahcılan-
yacaklarını, Maliye vekiletine mınn yüzOni giildürecekür. 
l>ağlı olmak üzere bir hazine Zira cht pi~ hahcıhğı-
müıteşarhj-ı da kurulacağını ,, mwn maruı 'kaJdaiı rekabetler 
söyledi. ·yüzinden llkuıbh bir vaziyette 

Alınan mevlllk baberlue olduğu mubakkalcbr. Bilhaua 
göre indirilmesi clntlnülen -.er- thfarda hahlenmızm sıklet üze
giler Tuz, Buğday ve. Un 6ze- rindea alın• glimriik resmine ........ 

tabi tutulması sıklette daha yin Yunan grubu ıu suretle 
tefkil olunmuştur. hafif olmasına mukabil değer

de daha yüksek olan Acem 
halılarinın halılanmıza fazla re
kahet etmesini mucip ohnak
tadır. 

Hazlrlaklar 
Ankara, 26 (Hususi)- ikti-

sat vekaleti fabrikalardaki 
. ameleyi okutmak için gece 
kurslan açmağa karar vermİf
tir. Bu maksatla hazırhklar 
yapılıyor. B&tün Sanat, merkez-

M. Varvereasoa sabık nazır
lardan Yunan bankua guvernör 
muavini ve üniversite profesörü 
M. Kanelopuloa Fabrikatöf, 
M. Komois sabık nazırlardan 
devlet demiryollan umum mü
dürü, M. Zolotas üniversitede 
profesör. · 

Bu grup Romanya, Türkiye 
ve Yu~slavya gruplarile bir
likte Balkan itil&ftnın ökone
mik konseyini viicuda getire
cektir. Ayni vuifeye davet 
edihniş olan sab&k nazırlardan 
M. Korizia hariciye nuın M. 
Makıimoaa gönderdiği bir mek
tupla itlerinin çokluğu dolayı
sile bu vazifeyi kabul edemi
yeceğinden dolayı pek ziyade 

lerinde, devlete ait bulunan 
Yeya buhmmıyan fabrikalarda 
çalışan ifçiler bu kurslarda 
okutulacak, bilgileri artbnla
cakhr. müteessir olduğunu hildirmiftir. . ....... 

Soyadı Seçimine iç Ba-jT ~~ik Rüş~ B. ~ e. M. 
kanlığının Yardımı · Tıtülesko PanseGıttiler 

A d 1 A
. · ·-·-·H- ,.~ Ö Viyana Civanndaki Av Siyasaldır 

na o u ıansı er uun z ··-·-·· - Baıteraıı bllJııc,i sühiıede - den daha sert yazıldıiı müta-
T ürkçe Adlar Gönder, iye Başladı Diğer t....a.. Jeneral Göm- Jeuıaı gizlemiyor. Bu mehafil 

, • • - • ... • bös şerefine tertip edilen ava Belgrat hükümetiain tüphele-
Ankua, 25 (A.k) - iç it- ı A'*1', Adq, Akbuga, Abclan, bazı İtalyan ricalinin de iştirak rini tızerine celbeden hikü-

leri bakam S&M bay Şlkrl Aday, Akacaha, Abet Ha· ettikleri pyiaşa tekzip olun· metin iemi notada zikredilme-
Kayanm bayuruğu ile -aoy tunka·, Adsız, Mca, Koca, muıtur. iDİi bulunmasını tercih ederdi. 
adlannı ki.f adlaruu . rte: Ablak, Afq.a1ap. AhJıJr- YlJW ,20 ( H. R. )--. lılaıa Maamafı1ı laglliz mehafili Yu-
bir ura yuı -ko~ia • aia, Akuc:ra, Aıblay ..., ·Aka· cariatum ubık "'·-eldli Kont 

B dlar ıra-k dili" bi Ka _,,, goalavyamn iatidası muhbrası-
yonız. u a ~ W' pm - -, Akdeaıir, Abike- Betlen •---- ile beraber vı· _ 

k 
'-• • .Al. 1UUU1 nın ikiaci kinun toplanbsmclan 

arqtırma urumunun uu;r- balıai, Aga Hatmi, Akdemir yanaya gelmiftir, Bu ziyaretin evel t.etkik edilmiyec.Nnni um-
özeği llyesinden Aksaray say- Be Ab • Agald Ak Dol ~e-y, ı, ay, un, hususi mahiyette olduğu ıöy- maktadır. Şayet muhbramn 
lavı bay Atalyın ikinci kez Abi.- Aaamak, Ak Hanım Ka- t ... 1_:1_:_d d"I k ı -n • leai•or. eUUIUla e ısrar e ı ece o ursa 
1ta..ımakta olan Tirit adlara A.__,_ A M 'lr --•:- ilk um, ga ona, Akü, Abu, Paria, 26 (H.R) - Avusturya mcai. • Kinun ortuma 
adındaki biliğinden · ahnmlfbr. 

Bunun içerisinden beğenen
ler, iıtiyenler birer ad seçip 
alabilirler. Yalnız aynca biti 
olarak basbnlmazlar. B&ıbran · 
lar olursa sorguya çekilirler. 
Bu ııra adlar bittiğinden son
ra bu acllann ne demek oldu
funu ada tqıyanın kim idiğini 
nerede yatadığını neler yapb
ğını gösterir büyükçe bir bitik 
daha çıkacakbr . 

Aba, Bey, Adam, Han, Ak 
. Bıyık, Abak, Adar, Akboğa, 

Akabay, Han, Adm, .Akbo;ra, 
Abatay, Adıyeke. Akhoru, 

Agat, Ak Kanış Ka-, Ab12, t...-itnda t•...ı.. edilen ava doP.. bu maksatla hususi bir 
,........ celse aktedebilecektir. 

Ak Kıyal Ka-, Abugan, Agu, Jenernl Gi>nbaı, Şansölye Şua- ltalya Oazetelert 
Ak KUf, Aul, Agıa, Ak Pu- aing'ten baıka İtalyan hariciye Roma, 26 (H.R) - Korye-
lat, Abuaka. Agalamıı, Akım, D il S · G. milatef&l'I Suviçin'de iıtirak ra e a era gazetesı ıor· 
Abunu, Agrak, Ak Sungur, al o· ttaı· d y 1 ettiji ve bu veıile ile mühim n e ı ıa a ugos &Y 
Acar, Agntmıı, Aluıt, Acay, b uhtır · ün b til eynelmilel meselelerin görii· m ası m ase e e ıer-
Ahnu, Akaongar, Acehan bey d lin fiki k d 
A K 

-"~dü;;.n, bilhassa son Yugoa- e. . "rler-e iftiri e e-
kabık- a -, Aktq, Acıbu- .. ...,... 5.. k d" ki "ltal M 

lavva notası tb:enn· de ehemmı·· re ıyor ya a-cu, Akatay, Aktay, Acu Aka -J 

Ay, Ak Timur, Aca Bey, Ak· yetle durulduğu söyleniyor. cariatan gibi Marailya suikasb 
bacı, Ak T6tün -Ka-, Acabu· Avusturya - Macar ortaJan bu üzerinde ışık serpilmeaini te
ga, Akbalık Bey, Akut, Acık, rivayeti tekzip etmekte iseler enni eder. Fakat, siyasi mülte-
Akbaba,, Akyapu, Aal, Ak- de burada buna muhtemel gö- ciler mea'elesinin yalnız Hır-
bat, lkyol, ACian, Akbay, zile bakılmaktadir. vatlara huredilmiyerek bütia 

Not: yanında ·Ka- yazıla Londr• Na Dllfllnllyor aiyui miltecilere teşmil edil-
~lar Kadın adıdır. Lcmdra, 26 (H.R) - Havu mek ıuretile g6rüşülmeaini ve 

Arnavutluk Kralı Zo-
ajanalDID Londra muhabiri bil· Milletler Cemiyetinin tedbirle
diriyor: lngiliz mebafili Y ugos- ri umumi mahiyette bulunması· 
lav notamnın temenni edildiğin- m ister." ....... . --

gonun Anası Oldü 
Roma, 26 (H. 

R) - Tirandan 
bildiriliyor: Ar-
navutluk kralı

nın anası iSlmüı· 

tür. Müteveffa 
1876 aeneainde 
dofinufhı. Altı 
km ve bir otlu 
vardır. Ahmet 
logo 1928 de 
kral illn edilin
ce meb'uaan mec 
liainde kabul edi 
len bir kanun 
layihası logo
nun anasına kra 
liçe Valide ve 
hemfirelerine de 
prenses invan
lannı verm~ti. 

Mektep Yerine Okul 
Maarif Vekili Musiki Etrafında 

Kuvvetli Kanaatlar Besliyor 
IST ANBUL, 26 ( Hususi ) - Mektep kelimesinin öz Tiirkçe 

karııhğı olarak Okul aözüniin kabul edileceği s6yleniyor. 
Maarif Vekili Zeyneabidin bey beyanabnda " Musiki değişimi 

tllke içinde çok geçmeden ulusal varlık olacakb!,, diyor. 

Belçikada müthiş yangın 
Zarar Milyonlara Baliğ Oluyor 

Bürüksel, 26 (H.R) - Liyejde kumaı mağazalannda büyiik 

bir yaagm çıkb. Şehrin bütlll itfaiye arabalan yaop yeriade
dir. Polia komıu evlerini boşalrmıştır. Öğleden sonra ateş çok 
geniş!emiş bulunuyordu. Zarar birçok milyonlara baliğ oluyor. 

Gaynmübadiller 
Hükumete Bir Rapor Hazırladılar 
1. anbnL 26 (HUIUSI) - GaynmtlbadiUer cemiyeti h6k6mete 

verilmek üzre i&tekleriai bildiren bir rapor . hazırladılar • 
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Bir Türk Gencinin 
Heyecalı Maceraları 
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- Ey Y ambo l Dedi. Senin 
ağzından da lakırdıyı kerpe
denle mi çıkaralım?. iki çift 

konuş bakalım. 1 
Hayim Duraninin elinde kim 

bilir ne ificlilmemiş eziyetlerle 
can vereceğini düşündükçe ha
kikaten ağzını kerpedenler bi
le açamıyacak bir halde olan 
Y ambo, çok büyük bir yeisle : 

- Böyle,ölümün kapıda bek
lediği bir dakikada ne lakır
dısı olur? 

- Yine ölüm lakırdısı olur! 
Fena mı?. Sen bana tarif et 
bakalım, şu Hintliler insanı kaç 
türlü idam ederler. 

- Çeşit çeşit 1 
- Nasıl? Evvela askerce kur-

tuna mı dizerler? 
- Hayır, bunlar insani kur

tuna diznıe:ı:ler? 
- Ya, be, yüzlük urgana mı 

çekerler? 
- Hayır! 
- Peki, bir balta ile kafa-

ıını mı keserler? 
- Hayır, burada asmek kes

mek voktur. Benim gibi mür
tetleri adeta ateşe yakarlar! 

- Vay! Kebap hal İ.ıte bu 
tuhaf be! 

- Bunun neresi tuhaf?Senin 
cayır cayır yandığın var mı? 

- Yok ama yanacak olur-
sam ben de görürüm! 

- Hayır! Sizi yakmazlar. 
- Ya ne yaparlar? 
- Ya belinize kadar gömüp 

üstünüze taş ata ata öldürür
ler! 

- Buna recim derler. 
- Yahut bir göl içine tim-

sahların ağzına atarlar! 
- Kambur Jue gibi ha?. 

Ciyak ciyak ama höpürdettiler
di ha! 

- Yahutta kafanı:ı:ı büyük 
bir kütüğün üzerine korlar. Bu 
iş için mah.susen talim edilmiş 

a:ı:gın filler vardır. Onu salıve
rirler. O da kocaman ayağile 
bubğı gibi başınıu e:ı:erl 

- Y ambo, doğrusunu söyli
yeyim mi? Bnnların üçü de 
fena amma en evvelkisi en 
fenası! 

- Ne diye? 
- O kadar taş yimeği göze 

kestirebilir misin? ikincisi kam
bur jueye benzer. Timsah bir
den yutarsa insan çok çekmez. 
En hafifi kafası ezilmektir 1 

Y ambonun haber verdiği bu 
ölümler hakikaten Hintte usul
den olan idamlardır. 

Hele mahkümlann başlarını 

fillere ezdirmek en ziyade 
adettir. 

Çünki Mecusilerin bayramla
rında ahaliye fillerle azamet, 
şevket gösterirler. Cellatlık 

hizmetinin de onlara gördürül
mesi aynca bir şan sayılır. 

Bu aralık Beryen uyanmış, 
Ahmetağa ile Yambonun yanına 
gelmişti. 

Görüştüklerini ona da Ah

met ağa anlattı. Ölümler hak
kında izahat verdi. 

Beryen de fillere ezdirilrueği 

tercih edip memnun oldu! 
Biçare arkadaşlar iki gün 

iki gece mahbus kaldılar. Bu 
zamanın hP.r saati bir yıl ka
dar uzundu. 

Üçüncü günü hapıshane tı
şında yüzlerce davulların, zille
rin, çifte naraların birden ça
lındıkları seslerinden anlaşıldı. 

Yambo: 
- İşte yortu günü bugüu! 

ldamlanmız da bugün olacak! 
Dedi. Vakıa biraz sonra mi-

Mahkümların zencirlerini çoz
düler. 

Yalnız merasimden olm!lk 
üzere hafif zencirlerle süsleyip 
dışarı çıkardılar. 

Çıktıkları bir sarayın avlısı 

İci. İçi birçok süvariler, top
çular, piyadelerle dolu idi. 

Hint racalannın askerleri 
yeni usullerle silahlıdırlar. He
le N (.pol gibi mustakil olan 
hükumetlerin orduları bayagı 
muntazamdır. 

İşte bu alay, mahkümları 
ortaya alıp saraydan dışarıya 
çıktı. 

Prens ile Hayım Durani de 
diğer hükümet erkanile husu
si bir alay tertip etmişler, 
en öne düşmüşlerdi. 

Adetlerince mahkumlar bü
tün şehir içinde dolaştırılacak, 
işte hükümdarlarının düşman
ları olan ecnebilere böyle aman 
veritmiyip öldürdüklerini gös
terilecekti. 

Artık görmeliydi fakirlerde
ki köpek ürümesi gibi Ulu
yuşlan! Bürehmenlerdeki ila
hileri, baykırışlanl. 

Hele alayın ta ilerisi ile 
ta gerisinde iki kol davullar 
yerleri gökleri sars..:ırcesine 
öyle velvele yapıyorlardi ki hava 
daki uçan kuşlar bile şu esnada 
şehrin üzerinden ürküp geçe
miyorlar, yollannı sapmağa 
mecbur oluyorlardı. 

Bu alay gide gide büyük 
mabede kadar vardı. 

Orada merasim yapılacakb. 
Binlerce ahali büyük bir 

meydanda murabba şekilde saf 
bağlamıştı. 

Mücrimleri bu murabbaın or
tasına getirmişlerdi. 

Kafaları kesilmek için bu 
meydan, bu vaziyet pek müna
sipti. 

F eritle Ahmet ağa şahadet 
getiriyorlardı. 

Ferit, bir taraftan da sevgili 
karısını düşünüyordu. 

Fakat. Yambo siya.set yeri
nin burası olmadığını ve bura
da ömürlerinde ilk ve son ol
mak üzere fevkalade birşey 
seyredeceklerini söyleyince de
likanlının dikkat nazarı açıldı. 

Vakıa ibadethaneden yüz 
elli iki yüz kadar bayader de
nilen kızlar çıkmıştı. 

Bunların herbiri birbirinden 
güzeldi.Çeşit çeşit güzel elbise
ler geydiklerinden gözleri ka
maştınyorlardı. 

Evveli hepsi bir ağızdan çok 
güzel bir nağme tutturdular. 

Bizim mahkümlar ye's içinde 
iken bile vecde gelm · şlerdi. 

Hele bu nağmenin ahali üze
rindeki tesirini tarife imkan 
yoktu, Oradaki ahalinin hepsi 
de bundan kudurmuş gibiydı. 

Okuduktan sonra bayader
ler bir raksa başladılar ki 
ölüm mabudunun raksı idi. 
Adı soğuk olmakla beraber 

bu raksın güzellği de inkar 
edilemezdi. 

Bir aralık koca alay, birden 
bire bir tazim vaziyeti aldı. 

Her kes yere kapanıp secde 
ettiler: 

Zavallı mahkümlar acaba ne 
oluyor? diye etraflarına bakı
nırlarken bir de karşılarında 
Hayim Duraniyigörmesinler mi? 

Mabetten çıkıyordu. Breh
men hazretleri en büyük alay 
elbisesini geymiş, halka ken
dini gösteriyordu. 

Ellerini kaldırıp bir dua oku
maga başladı. 

Lakin közleri arkadaşlarda 
nare boylu Hintliler zındana 'd" ı ı. 

geldiler. 

Bu Mühim Dava 
Münakaşalar 

Üzerinde 
Devam 

Ankara da 
Ediyor 

Jncir mes' elesi ü:ı:erinde ilk
defa gazetemİ7.de başlı
yan münakaşa umulduğundan 
fazla Türkiyenin her tarafın
da alaka uyandırmıştır. Bil
hassa Ankarada da bu mev
zuun ehemmiyetle münakuşa
sına devam olunuyor. 
"Hakimiyeti Milliye" gazete
sinin dün gelen nüshasında 
bu mes' ele üzerinde dikkate 
değer bir yazı gördük. incir 
davasının merkezi Ege mınta
kası olduğuna göre bunu da 
okurlarımıza bildimeği vazife 
bildik." 
Aydın incir kooperetifleri 

ittihadı ile l:ımir incir ihracatçı 
tacirleri arasındaki çarpışma 
memleketimizin her tarafındaki 
gazetelerde okundu. iki taraf 
da haklı olduklannı, bir sürü 
delillerle ispata çalışblar. Bü
tün bu sözler ve cevaplan, 
serbest rekabet içinde çalışan 
iki çeşit iktisat teşebbüsünün 
yapışlarda yıllardanberi birbi
rine karşı tuttokları yolun ga
zete yapraklarında vesikalan
masından başka bir şey değil
dir. Şimdiye kadar yapılan ile 
şimdi söylenenler birbirine uy
gun gibi görünüyor. Bu itibarla 
iki taref da haklıdır. Bu mü
nakaşada kat'iyen dibe batmı
yan ve daima su yüzünde ka
lan bir :ı:ihniyet, hatta her iki 
trarafa da hakim olmaktadır. 
Ve bunu ne birisinin ve ne de 
ötekınin hesabına "pasif,. olarak 
geçirebiliriz. Bu, piyasa ve pi
yasacılıktır. Bu, iki tarafın da 
tabi olduğu bir şartbr. 

Biz, halk yapışlannın uzvi 
kendi kendine olan ve kendi 
kendine yürüyen helk derlen
tilerile derlenmesini dilek edin
diğimi:ı: için - bekleneceği veç
hile - yerimizi incir koepera
tif ittihadının bulunduğu taraf
ta görmekteyiz. Fakat, iki ta
raf arasındaki 1 münakaşade 

Jimdilik bit.araflığımı:ı:dan asla 
vazgeçmek niyetinde de deği
li:ı:. Bunun için ne münakaşaya 
ve ne de onda ortaya atılan 

şahsi düşüncelere karşı ne leh 
ve ne de aleyhte bir söz söy
lemek isteriz. Biz bu meseleyi 
başka yönden görmeye ve gös
termeğe çalışacağız. 

Dedik ya, münakaşa, piyasa 
ve piyasacılık mahiyeti etrafın
da döntnektedir.Piaasa ve piya
sacılık prensiplerine göre her
kes, ucuz satın almakta, pahalı 
satmakta, hulasa çok kazan
ka:ı:anmak ve bunun için kanu
nun ·menetmediği şekiller al
tında hatta icap ederse ala 
baisse satışlarla sürümü arttır
makta da serbesttir. Piyasa 
ve piyasacılık tekniğinin çeşitli 
usullerini, her kesin kendi ma
haret ve dirayeti ölçüsünde 
kullanmasına da bir şey deni
lemez. Her şey serbest muka
vele esasiyle ve akitlerin n:ı:a
siyle olduğu müddetçe neticeye 
kimin itiraz hakkı olabilir? 

Ancak, bütün bu prensipler 
ve onun teknik usulleri "eco
nomie pure,. cilerin. yani is
tihsal ve tevzii yalnız ahzüita 
ve fiatla izah, yalnız onunla 
halletmek istıyen bir tekçi ik
tisat sisteminin tezahürleridir. 
Amma, iktisat sözünün yanına 
bir de"ulusal,.sözü eklediniz mi 
iş başka bir renk alır. O za
man, olan bitenin ulus gözü 
ile görülmesi, camia menfaatı 

ölçüsü ile ölçülmesi lazımgelir. 
Çünkü bir ulus, yalnız bazı 
vatandaşların kasalarına yığılan 
hakiki veya fiktif paralarla, 
hesapları kabartan bir sürü 

1 
cuolar ve onların aldabcı kir- ma aldanıyor ve sözde iş ya- son kertesine kadar istismar 
larile doymaz. Yapılan iş ile pıyorum. diye kendi varlığının edilmelidir. Sanayici meınle-
ulusal varlığa hakiki bir kıy- ö:ı:ünü sabyor demektir. Ulusal ketlerin bu çeşit metalara koy-
met ilave edilmiş olmalıdır. Ni- ökonomi bakımı, her şeyden duklan kar norması yüzde yüz-
hayet bu kıymette asıl onu önce böyle bir akıbetten ko- den başlar ve daha yukan gi-
yaratan çokluğun hakkıdır. runmayı ister. Maliye unsurla- der. Optetik malzemesi gibL 
Münakaşa "incir ihracatı,, rını her ulusta başka başka Bu vaziyetin istismarı mümkün 

mevzuu üstündedir, yani bir olan yaşayış de geçim seviy~- olan son kertesi, satın alıcının 
dış ticaret mes' elesi. Biliyoruz, siyle ölçmek yanlışlığında ısrar arbk pek fahiş bularak ikaıne 
ki memleketimiz, mala karşı edildikçe geri kalan ulusların tetbirleri alabileceği haddin bir 
mal düsturunu dış ticarette te- ileri emişi ere yetişmesine imkan kerte aşağısıdır. Bu haddi bu· 
mel edinmiştir. Bu düsturun varmıdır? Şu halde memleke- labilmek için rakibimiz olabüe-
taşıdığı hakikat ve kıymet üs- tin işçisi 25 kuruş yevmiye cek olan bir iki ulusla bir an· 
tünde münakaşa edilebilir mi? ile de çalışıyor. Memleketin tant yapmağa çalışmak ilk tel-
Ancak, mala karşı mal verir- yetiricisi (müstahsil) bir sürü birdir. Bu kabil olmadığı müd-
ken, kıymete karşı aynı kıymet tediye mükellefiyetlerinden do- detçe, hiç olmazsa kendi ma· 
vermiyorda fazlasını kapatıyor- layı elindeki malı ne pahasına lımızı - hususi vasıflarını göı 
sak, evet! Bir tediye muvaze- olursa olsun satıyor, ve ben de önünde tutarak - rakiplerdeıı 
nesi olur, amma, pek aldabcı bu fırsattan istifade edeyim, daha ucuza verınemak lizıın· 

demek mükemmel bir ihtikar- d B b d'l ki · 'h bir muvazene. Göze görül- ır, ütün u ı e er ıse, ı • 
dır! Ulusal ökonomi mefbumu-miyen bu muvazenesizlik dışarı racat yapan müesseseler üstün· 

ile aramızdaki devri daim zin- nu anlamış ve iyi hazmetmiş de bir ulusla kontrol kurmak· 
bir ulusal varlığın devleti, o 

cirinin er geç bir yerinden la mlimkündür. Müşteriyi ara· güzelim cennetten çıkmış mü-
kopması neticesini verebilir. dahale kılıncını adamın kafa- mak ve bulmak ise ihracatçı· 
Eğer iki tarafın karşılıklı ola- sına indiriverir! nın ve ihracat müesseseleriniıı 
rak alıp verdikleri emtianın incir meselesinde vaziyet işi olmalıdır. Zira: Ticaret bir 
para ile ifade edilen kıy- şudur: bürokrasi işi değildir. Mesuli-
metleri, aynı maliyet unsur- Bir meta, ancak bir kaç yet ve teşebbüs işidir. 
!arma ve aynı kir nonnalanna memlekette yetişiyor Yani Bu düşünceler incire benzir 
göre hesap edilmemiş ise bir bir çeşit iklim lnhisan. Bu yen öteki metalanmız hakkında 
taraf, farkında olmıyarak dai- tabii şart ve bu tabii rant, da yerinedir sanıyoruz. 

Bu düşüncelerimi:ı:in gerçek ile ne kadar uygun olduğunu beş senelik incir fiatları göster· 
mektedir (1) : 

Sü:ı:me Fiatlar Elleme Fiatlar Paçal Fiatlar Natürel Fiaüar Huda Fiatlat 
..:ııı ..:ııı ~ ..:ııı ~ 

- fJ u ::"_ ıU - 4' ... " >bO ı;n >bo ld >°' .. >bO liıfJ >bO O'll 
al ..:ııı ..:ııı al ~ al ..:ııı il ~ 

: ~ ~ ~ ~ ~ : ~ r ~ 
ı:ı ı:ı ı: ı:ı ı: ı: ı: ı: .~ ı: w w w w w w w w ~ w 

Krş. Krş. Krş. Kşr. Krş. Krş. Krş. Krş. Krş. Krş. 
1930 21,82 33,30 13,98 14,49 6,43 14,81 3,12 10,91 2,05 4,09 
1931 18,37 23,58 13,25 20,07 9,35 15,59 4,24 9,29 3,53 7,79 
1932 11,61 14,22 8,38 11,61 5,07 9,39 3,99 8,96 3,82 8,24 
1933 10,52 19,49 7,01 12,47 5,26 9,59 4,40 8,57 2,53 5,10 
1934 (Üç aylık) 10,73 12,83 5,23 8,78 6 6,96 5,11 7,- 4,44 5,75 
Beşseneninortalamasıl4,61 20,68 9,52 15,56 6,52 11,23 5,77 9,07 3,23 6,21 

Hurda ve nattirel incirler bir tarafa bırakılırsa, daha iyi cins, yani ihracata ayrılan incirlerin 
fiatlan bu yıl, ortalama fiabn çok altındadır. Fiatlar gittikçe düşmektedir. Fiatlann inip çıkınaJI 
rekolte miktarile bir ölçüde olmadığını da şu rakamlar gÖ•tennektedir (1): 

Seneler 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 
Rekolteler 23,500 Ton 32,000 Ton 33,009Ton 33,000 Ton 23,000 Ton 28,000 Ton 32,000 T .(3) 30,0001 
lhracatımı:ı: (2) : 

Miktar ton 24,718 26,903 27,016 27,583 23,809 27,207 25,616 
Kıymeti lira 6,362,000 4,324,000 4,888,000 5,353,000 4,159,000 5,355,000 3,611,000 

(1) Fiat rakamları Cumhuriyet Merke:ı: Bankası bültenlerinden alınmıştır. 

26,999 
3,726,00o 

(2) istatistik yıllığından. 
(3) Ziraat Bankası yıllık raporlarından. 
Bu rakamlar ulusal emeğin, mezsek. ökonomi demokraaisi, 

gittikçe daba ziyade bedava dileğini inkar etmi, oluruz. 
olarak ellere kaphrılması de- Bu hakkı sade teslim değil, 
mektir. Bunun bütün mesuliye- hatta himaye de etmezsek u u-
tini, her çeşit ihracatçılanmı:ı:a sal ökonomi yapışlarını pera-
yüklemek te haksızlık olur. kendelikten kurtarıp halk der
Büyüh kriz ile, her memleke- lentisi hali~~ . götürecek yolu 
tin aldığı ulusal ökonomi tetbir nasıl bulabıliriz? Bununla be-
l eri de bundan büyük rol oy- raber. karşı tarafın. ittihadln 
namışlardır. Bu da - gösteriyor bu b~ ve imtiya~ını .~altala-
ki, dış piyasa fiatlarının oluş- mak ıçın kullandıgı sılah da 
lan hiç te yalnız ihracatçıların meşrudur: Diyorlar, ki ittihat 
kudret ve salahiyetleri içinde yalnız kendi ortaklarının m~-
değildir ve daha ziyade devlet n! sat~~kl~ kalmıyor, tıpkı bı-
tetbirlerine dayanabilir. zım gı~ı. pıya~ malı topluyor, 

Bugünkü vaziyeti anormal tıpkı bızım gı~ı. hava oyunları 
görenlere ve ileriee gene ser- yapıyor, spekulasyonlara karı-

b t b. ·· b ki· 1 d şıyor. 
es ır reıım .. e .. ıyen ere e Bu iddialar da gerçektir. 

hak vermek guçtur. Bunu ittihat da itiraf etmekte-
Bütün dünya, bir iki asır· 

lık tecrübelerden sonra anor
mal sanılan bugünkü normal 
vaziyete. yani nisbi bir otar
şiye dönmüştür. Bizim düşün
düğümüde göre, önümü:ı:deki 
zamanlarda, bugün tecrübe 
halindeki ulusal ökonomi ted
birlerin basitleşeceğini ve uy
gunlaşacağinı ve fakat aynı 

zamanda kökleşeceğini bekle
meliyiz. 

Dış müşterilerimizin (ikamet) 
tedbirleri alabilecekle.ıi kerte
ye gelince daha evvelki yıl
larda 65 kuruşa bile incir al
dıklarını söylemek yeter: 

İncir kookeratifi ittihadı ile 
öteki ihracatlar arasındaki 

münakasadan öğrandiğim ikin
ci bir nokta da şudur: 

İthalat, kendisinin bir çok 
birleşmiş vatandaşları temsil 
ettiğini ileri sürüyor. Be silahı 

kullanmak onun hakkıdır. 
Onı,ın bu hakkını teslim et· 

' ' 

dir. Fakat özür olarak, " eğer 
ben, büyük ölçüde bir ihracatçı 
sıfatile, hazan bunu yapmaz
sam müşterimi kaybede piya
sadaki öteki ihracatçılara karşı 
rekabet edememiş olurum .. ,, 
diyor. Bu özür de bir hakikat 
sakuyorsa da ittihadın temsil 
ettiği derlentinin ruhunu ve 
manasını bulandırmaktadır.Çün

kü bir kooperatif, spekülasvon 
gayesile kurnlmuş bir derlenti 
değildir . O, sırf kendi azası
nın alım, satım, kredi.. ilah 
gibi ihtiyaçlarını temin için ku
rulmuş bir derlentidir. Yani 
onun temeli ve prensibi, piyasa 
ve pivasacılık değil, muayyen 
bir ihtiyacın teminidir. Piyasa 
ve piyasacılık ökonomisi, birbi
rinin tamamen zıttı olan iki 
kök prensibe dayanır. Bu nok
tada iyi anlaşmak, sarih olmak 
lazımdır. ittihadı, bu hakikatın 
gafili sayamayı:ı:. Yukarda yaz
dımıı özürlerleri de belki ye-
. . ' "· , 

rindedir. Eğer bu özürle ınii· 
dafaa etmek istediği hareket 
tarzına mutlak bir mecburiyet 
varsa, umumi ökonomik gidişi· 
miz, kooperatifleşmeğe tama· 
men salih değildir, demektir. 

Kooper<1tifleri yaşatmak, ko: 
operatifçiliği yaymak dileğı; 

onun oluş ve yaşayışına karŞ1 

duran engelleri kaldırmakladır 
ki hakikat sahasına götürebilir· 
Bir sürü yetirici yurtta§larıını· 

zın mahsullerini kıymetlendire' 
rerek ulusal gücü geni9 ölçüde 
arttırmak isteyişine. diğer baı_1 

münferit yurttaşlarımızın a '" 
haine satışlarla engel oloıa1' 
ihtimal ve imkanı bulundukç' 
kooperatifçilerin de canlarıll1 

kurtarmak içın ve sırf çaresiı' 
lik yüzünden aynı cins silahlar 
kullanmasını tabii görmeliyiz. 

Bn mahzuru kaldırmak ise, 
ihracatın ulusal göze ve caıııi~ 
menfaatine uygun bir surette 
derlenmesiyle kabildir. U -
Ulusal ülkü ve camia mefa•11 

ne kadar samimi bir iyi niyet 
te taşısalar, gene şahsi ınell' 
faat hırsile hareket edecel>' 
!eri aşik~r olan münferit piy•· 
sacı unsurların keyiflerine 1'1' 
rakalımaz. Adam Smitbİ11 

vaklile söylediği gibi, aliıııl~ 
konuşurken ağızlarından b• 
akan bu zümrenin hatta bOf 
beş sohbet etmek için toplall' . ' tılarında da camia aleyhıll li 
fatlan indirmek ve çıkarJJlll ~ 
gibi, tuzaklar kurulduğııll 

beklemeliyiz. Bu asla onl~fl~ 
ahlak zarfından değil, tabı 0• 

dukları ökonomi prensibi~~ 
icaplanndan ileri gelmekte~1·· 

AYDOSLU SAi 
' I ' - . 
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Büyük Millet Meclisinde 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hanım, Ağa, Bey, Paşa Gibi Sözler Kaldırılmıştır 
Ankara, 26 (Hususi) - Büyük Millet Meclisi bugün toplanmışhr. Sayaçlı işleri gorüşülmüş ve 

mebusların bir çokları söz almışlardır. Neticede, ağa, hacı, hefız, hocafendi, beyefendi, hanım, 

Kubbeden Sarkan Kandilin Işığı Altında Sıcaklıklara 
Yaslanarak "lren,, Havuza Yaklaştı 

hanımefendi, paşa hazretleri unvanları ile sivil rütbe ve nişanların kaldırılmasına, müşirlere ma· 
reşal paşalara ceneral, deniz paşalarına amiral denilmesine ait kanun layıhasını kabul eylemiştir. 

Hariciye Vekilimiz Parise Vardı 
Sarayda ilk ışıklar belirmişti. 
Bahçenin ötesinde berisinde, 

3Jelerlc dolaşan bir kaç 
H. '- T eodosu görünce geri 
ge, i çt. e-ek boyun eğdiler. 

Büyük n. ·divenden inen iki 
genç kız, Hassa kumandanına 
yılışarak sokuldular .. 

Biri, kollarını onun koynuna 
I 

dolayarak kulağına bir şeyler 

hsıJdadı. 
Öbürü, yumuşak elini T eo

dosun çıplak bazulan üzerinde 
bir an dolaşbrdı. Sonra birden 
bu yumuşak elin iki parmağı 
bir akrep kıskacı gibi uzandı 

büzüldü: 
- Ooooh! 
Bu tek heceli feryat, kuman

danın ağzından fırlar fırlamaz 
gerilediler. Sonra ikisi birden 
koşa koşa uzaklaştılar .. 

T eodosun sol bazusu üstünde 
mor bir leke peyda olmuştu. 
Bu Jeke,genç kızın i~i tırnağını 
batırdığı yerde belirmişti. 

Kumandan yüzünü buruştu

rarak homurdandı: 
- Alçak: karıl Amma da 

hıncı varmış ha.. Ne fena çim
dik abyor ve seri bir yürüyüşle 
dehlize daldı. 

Bu ııurada ikinci kat tarasa-
8ınm büyük sütunları arasından 
bahçeyi gözetliyen bir kafa ge
riye çekilmi,ti. Dekolte elbiseli 
bir kadın vücudu Joş bir oda
dan geçerek büyük bir salona 
girdi •. 

Sonra bu 1alondan dar bir 
ikinci odaya daldı. Parmakları
nın ucuna basarak bir duvar 
boyunca sürtüne sürtüne yii
rüdi. Tavandan yere kadar 
inen bir ipek perdenin büklüm
lerine başım dayıyarak bir .a
niye kulak verdi. Sonra per
deyi hafifçe arahkladı. Dışarı· 

dan ayak sesleri geliyordu. 
Uzun bir dehlizin ötede be

ride aaUanan mini mini bir kaç 
kandille güç beli loşlaşabilen 
karanhklan arasında bir vücut 
belirdi. 

Difiinceli bir adamın sahn
bh yürüyüşü ile ilerliyen bu 
ricat yaklaşb. Yaklaşb, yak
laşh. Perdenin asılı bulunduğu 
taraftaki duvara ideta sürtüne
rek yürüyordu. 

Az sonra perdeye yaklaş
mıştı. 

Dekolte entarili kadın, bir
denbire kolunu uzattı. Geçen 
adamın çıplak kolunu yakaladı. 
Bir Ani saldmşla irkilen adam 
ürkek bir zıplayışla gerilerken 
hafif bir şeyin ayaklan arasına 
düttüğünü gördü .. 

Merakla eğildi. Bu bir kağıt 
parçasıydı. 

AcRba bu kol kimin koluydu? 
Adam kağıdı eline alır almaz 

h~zla yürüdü. Perdeyi göğüsli
yerek odaya daldı .. Sağa haktı, 
sola koştu .. Fakat, ne bir inıo1an 
ne de bir insan kokusu kalmıştı 
bu odada .. 

- Tuhaf şey.. -Diye mırıl
dandı- lakin bu kağıt nenin 
nesi? 

Tekrar, dehlize çıktı. Bir 
kandilin albnda acul bir hare
ketle kağıdı açtı .. 
Şu satırları merak ve sevinçle 

kanşık boğuk bir sesle okudu: 
Seni istiyorum .. Bu gece, ha

rem dairesinin perdesini arab
Yacak el, emindir.. Onu takip 

et.. Seni nereye götürürse git .. 
Gideceğin yerde, ben senin 
olacağım .. 

Mektubu okuyan adam T eo
dostan başkası değildi. Dudak· 
lannı yalıyarak mırıldandı. 

- İmza.. Kleromen.. Oooh! 
Yaşadık desene! 

Ve mektubu bir defa daha 
okuduktan sonra seri bir yü
rüyü~le kumandanlık dairesine 
daldı. 

* •• 
Hazırhk 

Nasıl? 

- Oldu Vasilissam. 
lren, gene her zamanki gibi 

sediri üstüne yüzü koyun uzan
mış ve dudaklan arasında kır
mızı renkli bir karanfil, dalga 
geçmekle meşguldu. 

Garip bir gülümseme ile ka-
nşık gözlerini süzerek: 

- Verdin mi? -Diye sordu-
- Evet Vasilissam .. 
- Aldı mı? 
- Evet Vasilissam .. 
Kleromcn sedirin vanıbaşın

da yerde kuş tüyü· bir yastıkta 
oturuyordu.. · 

- Ben tarasadaydım, diye 
devam etti: 

Bekliyordum. Bahçede bir an 
durdu. iki genç kiz merdiven· 
den iniyorlardı. Onu görünce 
üzerine atıldılar, biri boynuna 
sanldı. Öbürü koluna çimdik 
atmıştı. Cam acımışb galiba ki, 
''of,, diye bağırdı. 

- Kızlar ne yaptılar? 
- Kaçtılar. 
- Sonra? 
- Hemen büyük salondan 

geçtim. Dehlize yol veren per
deyi araladım, geçiyordu, ko
lundan dürttüm: 

- Seni gördü mü? 
- Hayır ... 
- Ali... Devam eti 
- Kağıdı atıverdum .. 
- Sonra? 
- Koşa koşa kaçbm.. Bu-

raya geldim. 
Genç kız sustu. iren, tatlı 

bir düşünceye dalmıştı. Kısa bir 
aükün oldu. Sonra, Vasilissanın 
birdenbire ayağa kalkbğı gö
rüldü. Dişleri arasındaki ka
ranfili titreten bir heyecanla: 

- Öyleyse canım kızım .. 
·Dedi- bana yardım et .. Bir az 
süslen~yim.. Aaaab! Ona öyle 
bir ceza tertip ettim ki., Mahv
edeceğim onu.. Mahvedeceğim. 

Gözlerinde müstehzi bir ışık 
yanip söndü. 

İlave etti: 
- Ona göstereceğim ki, 

Kleromen,. Vasilissanm göz be
beğidir. Vasilissanın göz bebe
ğine el uzatanın haline vaayl 

Ve sırma işleriyle ipek göm
leğini göğsünden brnaklıyarak 
.. gart!,, diye çekti.Baştan aşağı 
yırttı. 

İçinde hiç bir şey yoktu. 
Y ırbk gömlek topuklanna dü
şünce, Kleromen karşısında 
apaçık duran güzel kadına, kim 
bilir kaçmcı defa, bir defa daha 
hayran kaldı. 

İren: 
- Haydi -dedi- gel benimle. 
Ve ağzında kırmızı karanfil, 

ayaklannda Altın işlemeli bir 
terlik, kalçalannı oynata oynata 
hamama doğru yürlldn:. 

• •• 
Hamam her zamanki ııibi 

haıırch. Bir köşeden havaya 
karışan kokulu dumanlar, bü
yük havuzdan yükselen su 
buhan .. 
Kapıdan sarkan kandilin ışığı 

altında sıcak ıhklara yaslana
rak, İren havza yaklaştı ve bir
den Kleromeni kolundan kav
rıyarak ., gümhürlop ,, sulara 
atıldı. 

- Haaay! 
Korkak ve şaşkın bir çığ-

. hkla genç kız onu takıp et
mişti. Vasilissa ani bir yemşla 
pembeleşen kollarını kızın be
line doladı. 

Batıp çıktılar. Battılar, çık
blar., 

* lf • 

Tuzak 
T eodos, artık her şeyden 

emindi. 
Hangi kadına göz atmıştı da 

muvaffak olmamıştı. 
Aaah efendim ah.. Bu ka

dmlar hep birbirlerine benzer
lerdi .. 

İşte Kleromen de nihayet 
kollannı açmıştı, nihayet ona da 
muvaffak oluyordu. 

Eloter sarayının kumandan
dairesi, bir imparatorluk dai
resi kadar süslü ve müzayıktı. 
Zarifti? Muhteıemdi. T eod011, 
Albn yaldızlı, bir iskemleye 
kurulmuş, bıyıklarım burmakla 
meşguldu. 

Az ötede, bir masa üurinde 
duran su saatına baktı, 

Saat epiy gecikmişti. 
Ellerini birbirlerine vurdu. 
Tüysüz bir oğlan, ipek bir 

perdeyi aralıyarak kafasını 
uzattı: 

- Damyanis! Diye homur
dandı, T eodos Damyanis .. 

- Efendimiz. 
Vasilissanın dairesinde nöbet 

bekliyen kimdir? 
- O bir Arnavuttur efen-

dimiz. 
- Adı ne? 
- Aleksi .. 
- Aleksi mi? 
- E•et efendimiz ... 
- Tuhaf şey .. Bir Arnavut 

mu dedin? 
- Evet efendimiz, yeni geldi. 
- Hangi bölükten? 
- Albn miğfer .. 
- Yeni bir Arnavut ha .. 
Fakat Albn miğf erlilerin bu

gün n6bet günü müdür? 
- Evet efendimiz .• 
- Her ne bal ise,. Sen Va-

siliuanm dairesine göz kulak oll 
- Peki efendimiz. 
- V asilissa henüz uyuma-

mıştı. Fakat nerede iıe uyu-
mak üzere idi. 

Bir an durdu. Parmaklariyle 
bir şeyler hesap ederek: 

- Yahut -diye devam etti-

İstanbul 26 ( Hususi ) - Cenevrede bulunan Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü beyle Romanya 

Hariciye Nazırı M. Titülesko Parise muvasalat elemişler ve derhal Hariciye Nazırı Laval ile 
görüşmüşlerdir. 

Ruhani Elbise Geyilmiyecektir 
Ankara 26 (Hususi) - Ruhani şahısların ruhani elbiseJermi geymemeleri hakkında hükumet 

tarafından hazırlanan kanun layihası Büyük Millet meclisine verilmiştir. •• 

Telefon Şirketi Paraları Odedi 
lstanbul, 26 (Hususi) - Şehrimiz telefon şirketinin vereceği 190 bin lira beleyiyeye tediyeye 

edilmiştir. 

Ceneral Saronun Güzel Sözleri 
İSTANBUL, 26 (Hususi) - Fransanın eski ataşamilteri Ceneral Saro şehrimize gelmiştir. 

gelmiştir. Gazetelere beyanatında "iki memleketin fikri münasebetlerinin inkişafına çalışıyorum. 
Ben Türkiyeyi Fransaya taeıtmağı bir vazife biliyorum•• dedi. 

Rıhtım Şirketinin Mukavelesi 
lstanbul, 26 (Hususi) - Rıhtım şirketinin Devletçe satın alınmasına ait mukavelenamenin lstan

bulda İmza edileceği söyleniyor Şehrimizde bulunmakta olan Saragoğlu Şükrü hey bugün şirket 
müdürile uzun müddet görüşmüştür. 

Edirnenin Kurtuluşunda 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şeref B. Heyecanlı Hitabede Bulu;dq 
Sünğiisüne Dayanan Mehmetçik "Dur! Türk Yurdun~ 

Girilemez,, Dediği zaman Bütün Pünya Diz Çöktü 
Edime 25 (A.A) - Edimenio 

kurtuluşunun 13 cü yıldönümü 
pek parlak bir surette kutlu
lanmışbr. Bu münasebetle E
dimeye binlerce misafir gelmiı, 
sokaklar kesif halk ve talebe
lerle dolmuıtur. 

Bayram, şanlı bayrağımızın 

SeJimiyeye çekilmeıile başla

mış, bayrak halkın yaşa sada
)arile ve mektepliıerin tram· 
petleri ve muzikanın istiklil 
marşile selamlanmıştır. 

Cumhuriyet meydanında kür
süye çıkan Edime meb'usu Şe
ref bey çok canlı bir hitabede 
bulunmuş ve demiştir kt: 

Bugün bütün dünyaya düşün
me ve yaşamağı bildiren sizsi
niz. Bağnmzdan, bütün bir ta
rihi &nünde diz çöktüren bir 
Mustafa Kemal yaratbmz. 

Ey, milletimizin büyük ço-
culdan önümüzde açılan genit 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dan ayağa kalkb. Vücudunu 
kaphyan kalın demir kölçelerini 
çıkardı. Kılıncım çıkardı. iç 
g6mlejini çıkarırken: 

- Genç kızlar mütkülpeıent 
olurlar -diye mırıldandı- ayak
larımı yıkamalıyım .. 

Ellerini tekrar birbirine vu
runca, içeriye bir başka nefer 
geldi: 

- Antuvanl Diye emretti 
bana, su getir.. Ayaklarımı yı
kayacağım. 

yolda yürüyerek arkanıza 
bakmayan . Size açılan bü-

yük önderin gösterdiği yol 
doğu deyi] batı yoludur. O, 
sizindir. Ak günler yaşıyan 

:fere{ Bey 
kara günleri unutmamalıdır. 
Kara günlerin acılannı taşıyan
lar, ak günleri yaratanlardı. 

Gün geldi ki büyük Sinan 
ustanın büyük yapısı üstünde 
dalgalanan alaancak karalara 

seve koştu. Mehmetçik ıün
güsüne dayandı. ..Dur! Türk 
yurduna girilemez" dediği zamaı 
bütün dünya diz çöktü. 
Tarihin göklerinde zaferden 

zafere koşan Alsancağın ünü
nü göğsünde taşıyan güzel 

Edimenin hatırasını gönlünüz
den çıkarmayınız. 

Büyük önderimiz, Büyük 
Atatürk onun içindir ki Edirne 
çocuklannı kendi öz ben-

liğinde benimsemiştir. Artık 
T rakyanın yükseliş yol-
lan düzelmiş ve işlemiye 
başlamışbr. Bundan sonra tar-

lalar yeşillenecek Trakyanın 
her tarafından varlık fııkıra

cakbr. 
Gazi, Türk çocuklarının ka· 

rekterli çalışkan olmasını isti· 
yor. Çocuklanm çahşkan olu
DUL 

Şeref B. sözlerini Yapsın 

Mustafa Kemal diye bitirıniıtir. 
Şeref beyi müteakıp bir çok 

belki de uyumuştur. Her iki 
ıekilde de senin vazifen birdir. • * • 
Vaıilissanın dairesine göz ku- Teodos işte bu akşam bayle 
lak olacaksın.. !} yüksek yüksek itinalarla giyin-

- Peki efendimiz.. mişti. 
- Eğer Vasilissa beni ara- Sonra sırtına kırmızı renkli 

brsa bahçeye çıkarsın.. Büyük bir gömlek geçirmekle iktifa 
kameriyenin altında üç ıslık ça- etmişti. 
larsın .. Anladın mı? "İtina ile hazırlanmlfb" de-

- Evet efendimiz.. mek daha doğru olur. 
- Fasılalı üç ıslık.. Küçücek bir çekmeceden bir 
- Baş üstüne efendimiz. kaç tahta kutu çıkardı. Bun-
- Haydi Damyanis.. Şimdi lar da gllzel kokulu, bir takım 

git artık.. Y apllacak baıka bir yağlar vardı. Şundan bir parça, 
it 1ok.. ~ ondan bir parça driDdlL ~ 
. Huaa neferi pkma, kuman• - Sona_ Var ..:--> 

"""' 
.&l inıecien 

büründü. Onu ancak Türk ço
cukları göğsünde bir iman gibi 
yaşattı. Gün geldi ki, türkü
lerinizi susturdular. Size yaşa
mak hakkını bile vermediler. 
Bir bütün bu saldırana büyük 
•arhk .. Dur" dedi. Türk vardır. 
G6nillerle kafaiar birleıti. 

Yurdu, onun arkumdao eeve 

bir 1mmzm·cı 
gençler de ateşli hitabeler 
iradetmişlerdir. Nutuklardan 

sonra geçit başlamış. bir bu· 

çuk saat sürmüştür. Öğleden 
sonra futbol musabakalan ve 

bir çok eğlenceler yapılmı~tır. 

Edime sevinç ve heyecan daJ

ıaJarı içindedir. 
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Berlinin Don J n'ı Cas Von Sosnofsky'nin Hayatı 
En Güzel Aktörler, En arut iplomatlar, En Zengin Banka Mü
dürleri Sosnofsky' nin Davetler· nde Hazır Bulunuyor ard .Polisi Baskını ... 

"Ceset, morgta aranabilir.,, 
Eski Prüsya aristokrasisine 

mensup bulunan bir çok aile
lerin, bir kaç gün evvel aldık
ları resmi mektup işte bu cüm
le ile bitiyordu. Bu cümle aynı 
zamanda üçüncü Rayş'ın en 
şayanı hayret, en heyecanlı 

casusluk hadisesinin bitimini de 
teşkil ediyordu. 

Gizli Polls Dosyeslnde 
Filhakika bu hadise Berlin 

gizli polisinin dosyelerinde 
"Sosnofsky ve kumpanyası,, 
şeklinde kayıtlı bulunuyorsa 
da bu dosyenin asıl kahramanı 
ikinci derecede bir şahsiyet 

olmuştur. Sosnofsky bir Don 
:Juan sıfatile Varşova barların
aa dolaşmaktadır. Halbuki ca
susun suç ortakları Almanyada 
yakalarını ele vermiş, idam 
edilmiş bylunuyorlar. Üçüncü 
Rayş'ta bu gibi işlerle oynn
mağa gelmez. 

Ne YaklfıKll Zabit 
Vak'anın başlıca siması olan 

Sosnovsky, büyük harpta A
vusturya - Macar ordusunda 
zabit olarak hizmet etmişti. 
Milliyeti Leh olduğundan orta 
Avrupa devletlerinin bozguna 
uğramalarından sonra Varşova 
hükumetinin hizmetine geçti. 
Orada Jcneral Haller'in lejyon
lannda çalıf h. Mülhim rütbe
sile Vilna harbine iıtirik etti. 
Boğuşmadaki cesareti ve mu
vaffakıyetleri sayesinde ken
disine "Vilna Arslaoı,, adı ve
rildi. M. Sosnovsky yakışıklı 
bir adamdır. Kadınlara karşı 
büyük zaafı, eylenceye iptilası 
vardır. Yaşama tarzı itibarile 
Sosnovsk'yi beyaz perde kah
ramanı saymak çok yerindedir. 
Bu adam kadınları teshir hu
susunda cidden inanılmıyacak 
muvaffakıyetler kazanmışbr. 
Bir Leh yurtseveri olmasına 

rağmen Berlinde çok iyi kar
şılanmış, bu şehrin en ki· 
bar, en mümtaz sosyetlerine 
sokulmuştu. Bunların hepsinde 
bir kaç kadını ağına düşürmüş
tü. Böylece Berlindeki aşk, 
eylence hayatı günden güne 
kabarmışh. Asıl şaşılacak yeri 
şurası ki, Sasnovsky Berlinde 
fevkalade muhteşem bir hayat 
s:lrdüğü halde hergün sarfettigi 
b · nlerce markı nereden tedarik 
e.liği anlaşılmamıştır. Zaten yük 
s~!{ so3yete de kimse bunu öğ

r,,_nmek merakına düşmemişti. 

Zira her yerden ziyade orada 

paranın kokusu yoktur. Berli
nin monden bütün toplantıla
rında " Eden - Bar ,, , " Casca
cl~,, , " Golf - Glub ,, gibi asil 
ailelerin toplantı yerlerinde sa
bık Avusturya zabitine rastla
mamak imkansızdı. Sosnovs~ i 
kusursuz kıyafetile gerçek bir 
centelmen gibi en güzel kadın
ları etrafında toplıyordu. Bil
hassa sayısi yüzleri aşan mü
nasebetlerinden asla bahset
mezdi. Fakat Von Sosnovsky'
n'n en ziyade güzel J<atyaya 
tuLkun olduğunu bilmiyen yoktu. 

Siyah Melek 
Berlinde güzel Katyayı her 

kes tanırdı. Aslen ermeni olan 
Psenses Katya Berberyan ec
dadının eski Kafkas kralJann
dan biri oldğunu iddia ediyor, 
bu sıfatla prenses unvanını 
taşıyordu. Mamafi Kalyanın 
İranlı olduğunu iddia edenler 
de vardı. Ne olursa olsun süt 

gibi beyaz teni, koyu siyah 
saçları ile, bu kadın şarka 

mahsus yakıcı güzellikleri üze
rinde taşıyordu. Ka.ya Kur
furtendam da çok takdir ~oplı

yan dansözlerden biri idi. 
Berlinin meşhur şa:rlarind n 
biri ona" Siyah 
Meler. "adını 
vermişti Filha-
kika Katya-
nın koyu si-
yah saçları gibi 
gözlerinde de 
yeşil akisler ya 
pan bir . ır 
vardı. Katyanın 

sahneden çekile
rek Tiergarten 
de bir moda 
salonu açması 
Berlin monden 
aleminin en mü 
him hadisesi 
oldu.O günden 
sonra Kat ya 

Sasnovsky' nin 
yanında daha 
az görülmüş ise 
de salonlarında 
verdiği parlak 
kabul resimle
rinde hep Sas
nosky'nin met
resi rolünü gö
rüvordü. 

Pollsln 
Baskını 

Bu toplantı

larBcrlinde mev 
simin en canlı 
eğlencesini teş

kil ediyordu. 
Siyasi mehafile 
mensup yüksek 
şah si yetlerden 
tutunuz da ti
yatro alemine, 
sporculara ka
dar Berlinin ta
nınmış simaları 

bu kabul resim
lerinde temsil 

\ 

viyetinin gizli tutulmasını ya~
vardı. "Kocam bu eylenced .... 
bulunduğumu haber nhrsa mah
volurum . ., Ojyordu. Sa-ışın ve 
çok güzel bir g~nç kadın daha 
heyecanla p~nçe.-eye ko'lfar k 
kend:ni d· . ~ ı atma ~ istedi. 

edlirdi. En gü Casus Sosnofsk!J 
zel, en tanınmış aktrisler, en ma- Boşluğa atılmak üzere idi ki, 
ruf diplomatlar, en zengin ban- bir polis kollarına vapıştı. 
ka müdürleri, Von Sosnovky' - Bu kadın Baron Von Bergti. 
nin davetlerinde hazır bulunur- intihara teşebbüs etmeside su-
lardı. Bu hal asalet Unvanları çunu itiraf etmesine muadildi. 
bir kaç şahsın Sosnovskinin Bütün bu güzeller serisi yarı 
garsonyerasına baskın yaparak çıplak denecek kadar dekolte 
Berlin güzidelerinin eylencele
rini bozdukları güne kadar 

sürmüştü. Bu baskını yapanlar 
smokinli fraklı değildiler Başl 
lan damalı çapkınlara da hiç 
benzemiyorlardı. Sivil kıyafeti
ne rağmen ifadeler:nde otorite 
kuvveti vardı. Bunlar Berl'nin 

gizli polisleri idi. Baskın o ka

dar ani olmuştu ki, içerdekiler 
çeşit çeşit rezaletlerini örtruc
ğe bile vakıt bulamamışlardı 

Kfiailaruuz .• 
Kapılar tutulmuş, Garsonye

radan kuş uçmasına bile imkan 
bırakılmamıştı. Polisler neza
ketle şunu sordular.: 

-Kaatlarınız hammlar, efen
diler ... Hüviyetlerinizin tesbiti 
işi bitinceye kadar kimse dı
şarı çıkmasın ... 

1 

heceyan içinde yaşatmağa kafi ı 
geldi. Hatta yalnız Berlini de
ğil, Münib, Kolonya, Frankfort 
gibi b üyük Alman şehirlerini 

d e... Zira Sosnofskinin bu şe
hirlerde de mi\nasebetleri mey
d ana çıkanlmıştı. Frau' fo:t 
operasında çalışan arti • L ' 1 

hazıl mn i imleri, bu 
.Z°Kred· · or u. 
,...o ... of.... ni 

t Ber · 
e· S 

~· 1 d 

ı: n 11... .. ab -
na o "ra c • ~ inde ca 
yaptığından ıipne ed · iyo;rdu. 
E.e .., çirilen de :!r bu isnada 
kuvvet verecek mah;yette idi. 
Bu suret e b'ç tükenmek b'l
miyen para kaynagı da mcy
dnmı ç l mış bu unuyordu. S o .. -
nofski, bilhassa tayyare işle
r;nde müte:1:ıssı... o1duğundnn 
bütün gayrc' ini Almanyauın 
askeri tayynreciliğe ait hazır
lıklarını öğrenmeğe hasret
mişti. 

\Jes!kaları Veren 
Kadınlar 

Sosnofski Rayşver ( Alman 
ordusu bakanlığı) nezaretinde 
iki daktilonun yardımlarını te
min etmişti. Matmazel Von 
Eng eJhart namını tasıyan iki 
kadın Alman ordu bakanlığın n 
en mühim gizli vesikalarını 
Sosnofskiye vermişlerdi. Bunlar 

1 
Lehli zabitin kolları aı asına 

kendilerini atmak için memleket
\ lerine ihanet ediyorlardı. Bu-

l nun'a beraber Sosnofaky'mn 
ba ~!ıc::ı suç ortağı Baron V on 
Berg namındaki sarı~ın gü
zeldi. İlk izdivacında Jeneral 
Von Falkenhaymın oğulların
dan birine varan bu genç ica
dın kocasının ölümünü müte
akip Baron Von Bcrg ile ev
lenmişti. Baron Von Bergin 
Jeneral Georing ile sıkı fıkı 
dostluğu vardı. Baron bu kuv
vetli münasebet sayesinde 
Yunkers fabrikasına müdür 
olmuştu. 

Maamafih tahkikat kansının 
entirakalanndan asla haberi 
olmağmı mevdana çıkardı ve 

Orada hazır bulunan aktris
lerden biri sinir buhranına tu
tularak bayıldı. Berlinin en yük
sek sosyetesine mensup bir 
başka kadın Sosnofskynin kol
ları arasında idi. Baskını du
yunca ancak ayağa kalkabildi. 
Polis amirlerinden birinin ayak
larına kapanarak isminin hü-

Franlı'/ort 

kıyafetlerile karakola sevkedil
diler. 

Operası 

bir kaç hafta süren mevkufi
yetinden sonra serbest bıra
kıldı. Burada yapılan tahkikat ka-

dar baskın hadisesinin diğer 
safhaları da Berlini ~ünlerce 

Madam Von Bergin akibe
tine gelince ne olduğunu bi-

l3erliuin siyah mel,,rıi K afyo sulonlanuda er ı -
<fiği '111iismıwrcle»dc biıyle göl'ii11iit'llıi 

len yoktur. PoJonyaya kaçmış 1 i~am edil~ik~erini . kısac~ .bil-
olması mühtemeldir. dırmekle ıktıfa ettıler. Hadıse-

Diğer iki suç ortağı olan nin mürettibi ve idarecisi olan 
Matmazel Von Engelhart ile Von Sosnovsky'ye gelince ha-
Baron Von Matzner divanı yatını çok taze olan sıkı Al-
harpta idama mahkum edilerek man - Leh dostluğuna borçlu 
kurşuna dizildıler. olduğu muhakl..akbr. Her ne 

kadar yirmi seneye mahkum 
Sosnofsky'nin diğer bir çok edilmiş ise de bir kaç haftadan 

suç ortaklarının da, casusa hiz- fazla hapiste kalmamıştır. Ayni 
metlerini canları pahasın öde- surette Lehistanda ağır hapsa 
dikleri söyleniyor. Alman ga- mahkum edilen iki Alman 
zeteleri mahkumların isimlerini casusu ile mubadele edilmiştir. 
yazmamışlardır. Zira bunlar Casusun güzel dostu " Siyah 
arasında Alman aristokrasisinin Melek ,, Katya gelince bir da-
yüksek bir kaç siması vardır. ha ondan bahsedildiği işidilme-
Gazcteler sadece bu eski miştir. Berlin Morgundaki ce-
casusluk vak'asına ait olan sedini istemeğe kimse gelme-
muhakemenin neticelendiğini, miştir. 

yurda ihanet eden suçluların "LU,, ........ 
Adliyede: ----·-Görece Muhtarı 

Beraet Etti 
Menemen kazasının Görece 

köyü muhtarı Osman efendi, 

zimmetine para geçirmek su

çundan ağırceza mahkemesince 

iki ay hapse ve dört ay me
muriyetten mahrarniyete mah

kum edilmişti. 

Temyiz mahkemesinin nakız 
karan üzerine mumaileyhin 

muhakemesi dün tekrar görül

müş ve zimmeti tesbit edile
mediğinden beraetine karar 

verilmiştir. 

iki Ecnebi 
Beş Lira İçin Döğ'"~mü ~der 

Yunan tebaasından Mihal 
oğlu Boyoka efendi beş lira 

bir alacak meselesinden dolayı 

İtalyan tebaasmdan Mnrko 
efendiyi 15 gün işine mani ola
cak derecede dövmüş ve Asli
yecezaya sevkolunmuştur. 

Emdiyetl Suiistimal 
Büyük Salepçi oğlu odacısı 

Mustafa oğlu Mehmet, Ken
disine teslim edilen bavulu 
"Başkasına verdim,, diyerek 
emniyeti suiistimal ettiğinden 

Asliyecezaya sevkine karar 
verilmiştir. 

Japon yada 
Yeni Bir F elakei 

Tokdil, 26 (H.R) - Bir ma

den galerilerine su hücum et

miştir. 53 ölü vardır. 

l.1011dra-Kap Seyahat~ 
P ARiS, 26 (H.R) - İngiliz 

tayyarecilerinden Liss Brush 

Londra - Kab seyahatine çık
mıştır. 

Tahsil Şubelerini Teftlf 
Defterdar Kenan bey dün 

hususi muhasebe tahsil şube

lerinin bazılarını teftiş etmiştir. 

emur ar 
Kooperatifi 

Kemeraltında iğdeli 
Kahve Binasında 

İZMİRİN 

N Büyük llakkaJiye 
Mağazasını 

llerkeseAçtı 
Ucuz, Temiz, Karı,ıksız 

Her çe,idi 

Kooperatifte 
Bulabilirsiniz 
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Garpta Fikir Hareketleri . 

Evrensel Buhran ... 
~~~~~--------------------~~----~--------~------~.----

8 ir Fransız Mecn1uasına Göre lngil-
• 

tere Nekahet Devresinde imiş 
______________ ._..TT~·~-mm--------------~------

Pariste çıkan ''Revue Poli- Fakat bunlar, ziraat ve sa- pamuklularile sun'i ipeklerine 
tique et Parlementaire., mec- nayiin himay si için yapılan sürüm temin etmek için domin-
muası son nüshasında neşretti- masraf yan·nda hiç k~lır. Son yonlarla konu~ulmaktadır. Fa-
ği bir makalede İngilterenin on sene içinde İngiliz mükel- kat Japonya ile henüz kat'i 
son buhran senelerinden sonra lefleri şeker pancarı ziraatinin bir neticeye varılmış gibi gö-
nekahet devresine girdiğini inkişafı için 40 milyon lira rünmüyor. 
iddia ediyor ve nekahet hali- vermışlerdir. Ancak elde edilen neticele-
nin alametlerini şöylece sayıyor: 

1931 de, bir taraftan iktısadi 
buhran ve diğer taraftan işçi 
fırkası hükumetinin kötü ida
resi İngiltereyi, diğer bir çok 
memleketleri iflasa sevkeden 
yola sürüklemekte idi. 

Bir "emniyet buhranı,, ge
çirmek sırası İngiltere'ye gel
mişti. İngiliz lirasının tehlikeye 
düşmesi, harici ticaretin teden
ni etmesi ve işsiz adedinin 
durmaksızın artması karşısında 
bütün fırkaların iştirak ede
ceği bir "iktisadi selamet,, 
hükumeti istendi. Hakikatte 
iktidar mevkiine geçen içtimai 
devletçilik ve himayecilik ta
raftan muhafazakar bir hüku
met oldu. 
Fakat nazariyat üzerinde müna-

kaşa zamanı değildi. İngiliz 
lirasının beynelmilel rolünü 
korumak, bunun için bütçe 
müvazcnesını temin etmek, 
işsiz sayısını azaltmak ve ti
caret muvazenesini memleket 
lehine çevirmek için sanayii 
ihya etmek iktiza ediyordu. 
1932 - 1933 bütçesinin açığı 
170 milyon liraya çıkmıştı. 

Sosyalist hükümeti, bir sene 
evvel. devletin gündelik mas
raflarını temin edebilmek ve 
işsizleri beslemek için ödünç 
para almak mecburiyetinde 
kalmıştı. 

1ı1. :Madonafd 
Halbuki İngilterenin şeker rin umumi heyeti tetkik edi-

müstahsili müstemlekeleri elde lirse bu neticeler sayeı;inde iş-
ettikleri şeke~i ne yapacakla- siz sayısının yarı yarıya azal-
rını bilmiyorlar. Pancar müs- dığı görülür. 
tahsillerine verilen 5-6 milyon Bir taraftan maden kömürü · 
liralık tahsisat bu sene dahi kullanan sanayi faaliyetinin git-
verilecektir. gide artması diğer taraftan da · 

Bu ve buna benzer tedbirle- her sene muayyen miktarda 
rin hepsi tek bir gaye gütmek- İngiliz maden kömürü satın al-
tedir ki o da iktisadi himaye- mağı taahljüt eden ecnebi mem-
cilik ve milliyetçilik esaslarının leketlerle hasıl olan anlaşma 
tam olarak tatbikidir, yani ha- sayesinde kömiir istihsali 1934 
rice mümkiln olduğu kadar mal te hayli artmıştır.Bundan başka 
satmak ve mukabilinde bir şey petrol müstahsillerinin istihsali 
almamak, memleket piyasasını azaltmak hususunda anlaşhkla-
milli sanayi ve ziraate tahsis rı bir zamanda petrol imali 
etmek, hulasa kapalı bir milli h~susunda tertibat alınıyor ve 
iktısat alemi kurmak. büyük bir fabrıka kuruluyor. 

Zabıta Haberleri: 
Mu,amba Uçmu' 

Şoför Hüseyin oğlu Meh
met efen dinin Hisarcamii 
önüne bıraktığı otomobilinden 
bir muşamba çalınmıştır. Hırsız 
aranmaktadır. 

imzayı Taklit EtJ!llŞ 
Gaziler mahallesinde işçi so-

kağında Mustafa Naci oğlu 
Enver efendi canbaz Muammer 
efendinin imzasını taklit ede
rek meyhaneci Hüseyin efen-
diden iki lira ve Asım beyden 
bir kilo rakı dolandırmışbr. 
Enver efendi yakalanarak hak
kında tahkikata başlanmıştır. 

Kumbarasını A•ırmıf lar 
Asansör üzerinde oturan 

Hüseyin kızı Zehra hanımın 
evine dıvar aşarak giren Ali 
oğlu Hilmi, içinde 365 kuruş 
bulunan bir kumbarayı aşır
mıştır. 

Bu idd"a etrafında zabitaca 
tahkikata başlanmıştır. 
•••••• •••••••••••••••• ıı ıa 1 11 3• • •••••••••• 

Ziraat sahasına geçelim. Yerli 
buğdaya memleket piyasasının 
bir kısmı tahsb edilmiş ve 
neticede zeriyat pek mühim 
bir m!ktarda artmıştır, Ehli 
hayvanların dış piyasalardaki 
alç.ak fiatından hasıl o nn za
ran kapat mak iç"n h<ıyvan ye-
tiştiren çiftçilere prim veril
mektedir. 

İngiltere milli hukiimeti, de
niz ticaretine de yardım et
mekten geri kalamazdı. Geçen 
ay golacgov'da denize indirilen 
kocaman ticaret gemisi için 
9 buçuk milyon İngiliz lirası 
ödedi. 

Birkaç ay evel muhtelif de
niz inşaatı için 2 milyon lira 
daha verdi. Beynelmilel ticaret 
münasebetlerini ortadan kal
dırmak değilsede asgari had
dine indirmek gayesini güden 
iktisadi milliyetçilikle deniz 
ticaretine tahsisat siyaseti ne 
dereceye kadar telif edilir bi-
linemez. 

İngilte,rede istihsal aahalan
nın hepsinde yeni bir faaliyet . 
başlaması şeklinde tecelli eden 
bu nekahet devresi muhakkak . 
ki nikbinliğe sevkedecek ma
hiyettedir. Çünkü bütün ciha-
nın nekahetini müjdelemesi 
ihtimali vardır. 

....... ., 
• 

Altı Aylık Çalısına 
tatları seçtiler. Hüku~etin _ça
lışmalanna bitaraf hır gozle 
bakanlar bu çalışmaların her 
gün biraz daha kuvvetlenen 
ulusal birliği ortaya koydu: 
ğunu: çalışmaları yalnız umummı 
menfaatten, ulnsal şereften 
soysal düzen ve disiplinden 
ilham alan yeni rejime, sayısı 
her gün artan yeni adamlann 
katıllığını itirafa mecbur ola
caklardır. Kalkınma gayreti 
dürmadan ilerledi için ulus, 
zincirden boşanmış ihtiraslann 
ve fırka rekabetleıinin orta
sında gözüne çok karanlık 
gkrünen istikbale şimdi son
suz bik güvenle bakmağa baş
lamıştır. 

Yeni Bulgar başbakanının 
Bulgaristanda yaptığı değişik
liklerden alb ay sonraki vazi
yeti gözden geçiren La Bulgari 
gazetesinin aşağıdaıc: yazısını 
alıyoruruz: 

Ordunun yardımile Bulga
ristanda vapılan ve en ustalıklı 
hükiimot düzeltmelerinden biri 
olan değişiklik başlıyalı 19ikinci 
Teşrinde tam 6 ey oldu.Siyasa
da olduğu gibi bütün işlerde ara
sıra durarak ne kadar ilerlen
diğini gözden geçirmek ve iyi 
istikamette yürünüp yürünme
diğini gormek faydalı olur. 
Eşasen yeni rejimin memleke-
timizde bir çok taraftarları ol
duğundan, şimdiye kadar ya
pılan işlerin bir bilançosunu 
bunlara bildirınek iyi o~acağmı 
düşünduk. 
Bulgar rönesans nın ana pren

siplerine dayanan yeni bir si
yasa baş'angıcı olan ve 19 ma
yısta yapılan bu değişikliğin 
ne fTibi şartlar altmd:ı. vukua 
geldiği daha unutulmamıstır. 
Memlekette yenilikler yapmak 
işini üzerine alan Gorg"yef ka
binesi, Mik ~ mette de ıslahat 
yapmayı tasarlayarak altı ay 
gibi kıza bir zamanda, ulusun 
demokra ık umutlarını kaybet
mesine meydan ı- ermeden ve 
ulus çocuk:arımn ülküsane iha
net etmed n bütün ulusal mü-
esseseleri.n kökünden düzeltil
mesi işini hazırlamıştır. 

Böylece Bulgaristan birçok 
esaslı yasalar kazanmış, hüku
met kuvvetleri bu yasalarla, 
bn günün en endişe verici mes'
elelerini çabuk ve tesirli bir 
surette kaldırmak imkanını el
de etmiştir. 

19 Mayısının ertesinde or
taya konan büyük eser bu
nunla bitmiş olmuyor. Btlgar 
tarihinin en güç anlarında Bul
gar ulusunun başına ge
çen adamlar, ulusal haki~ 
kati bütün Bulgarlara anlatıp 
onu çabucak kurtuluş yoluna 
götürebildiler. Çalışma gerek
liği altında önlerine çıkan dok
trinler onlan şaşırtmadı. Dilek
leri açık olduğu için tutacak
Jan yoJ da onlara apaçık gö
ründü. Ulusu, içinde boğulma 
tehlikesi geçirdiği umutsuzluk
tan çıkarmak için, onun istek
lerine ve umumi bir imtihan 
devresi olan bu zamanda hüku
mete düşen rol en uygun me-

Programı ulusun düşüncele
rile düzen ve refah dileklerine 
iyice uygun olan hükümetin 
şimdiye kadar kazandığı mu
vaffakıyetlerin sırn bundadır. 
Bilhassa ökonomik alanda, 
halli gereken birçok işler var
dır. Ulusun istikbalini düşünen 
yurtseverlikleri tecrübe ile bü
yüyen otoriteleri yann ıçm 
sağlam bir garanti olan hükü
met adamlarına mukadderatım 
teslim etmekle mustarip Bul
garistan büyük bir teselli du
yuyor. 

Sebatkar bir çalışma ile ge
çen ilk altı ayın zengin bilan
çoşu, geleçek aylar içinde iyi 
bir alamettir. Yeni Bulgar hü
kümet yapısının temellerinin 
sağlamlığını anlamak için hü
kumetin şimdiye kadar yaptık
larına bir göz atmak yeter, or
taya konulan bu iş ulusun ye
nilik isteklerini yerine getirmiş 
ve onu. ihtilal uçurumundan 
kurtaran hükumete minnettar 
bırakmıştır. Bulgaristan, birli
ğini, ahengini bozan ve uluslar 
arasındaki itibarını kıran fır
kacılık sistemlerinin tuttukla
rı kötü yolda kalsaydı bu 
ihtilal çekinilmez bir hale ge
lecekti. Kuvvetlenen ve birleşen 
ulus altı ayda öteki rejimlerin 
yaptıklanna benzemez birçok 
özlü içler yapan ve kendisine 
refah yolunda azımkar bir reh
ber olan şimdiki hükumeti ba
şında görmekle kivanç duy
maktadır. 

Verdikleri söze sadık olan 
ve çalışmak isteğiyle yanan 
Bulgar idarecileri, ulusa onlarla 
beraber meşru bir gurur du
yuran eserler birbiri arkası 
sıra ortaya koyuyorlar. 

Muhafazakar fırkasına men
sup olan maliye nazın Neville 
Chamber ain bir kalemde 80 
milyon liralık tasarruf temin 
etti, açığı kapadı ve iki sene 
içinde irat vergisinde tenzilat 
yaptı. Tasarruf edilen paranın 

bir kısmı irat tahvili ameliye
sinden hasıl olmuş bulunmak 
bakımından hakiki bir tasarruf 
teşl i · etmemekle beraber İn
gilterenin, sermaye sahiplerinin 
itimadını yeniden kazanmış 

olduğunu isbat ediyordu. Diğer 
taraftan umumi borçların itfa 
nuamelatı tatil edilmişti. bu da 
hakiki bir tasarruf demek 
değildi. 

Resmi istatistikler vaziyetin -------------------------------------------------------

Hulasa masraf yekununun 
artmış olmasına mukabil vari
dat yekunu da artmış bulundu 
ki bu, İngilterenin yeni bir fa
aliyet devr~ : .. e girmİ-? bulun
duğunu ispat e :l.yordu. Fakat 
devletin hakiki bir tasarruf 
zihniyeti taşıdığına alamet de
ğildi. Bunun içındir ki bazı 
kimseler devlet parasının israf 
edilmekte devam olunduğunu 
söylemektedirler . Filhakika, 
bütçenin masraf kısmı yekünu, 
memleket vaziyetinin daha mü
sait olduğu beş sene evelkin
den 88 milyon lira daha yük
sektir. Diğer taraftan son beş 
sene içinde toptan fiat müş'i
resinin 127 den doksana düş
tüğüne göre itibari olarak 
adam başına 15.1.5 liradan 
14. 17.3 liraya indirilen vergi 
kıymeti, mala tahvil edildiği 
takdirde 21.0. 7 liradır ki bu 
suretle tenezzül değil, bilakis 
Yüzde 40 nisbetinde bir tereffu 
husule gelmiş demektir. 

Hakikatte devlet daireleri 
masrafı her sene artmakta 
olup memur sayısı da çok bü
Yümüştür. Mesela, yalnız hari
ciye nezaretinde memur yekü
bu 1913 te 182 iken bugiin 
731 e çılmut bulunuyor. 

hakıki bir "iktısadi nekahet" 
devresi şeklinde tecelli ettiğini 

teyit ediyor: Fakat bu sahada 
elde edilen neticelerin umumi 
iktıaadi vaziyetin tekamülünden 
mi yoksa hassaten İngiltere 
tarafından tatbik olunan hima
yeci tetbirlerden mi ileri gel
diğini kestirmek güçtür. 

Her ne hal sc muhakkak 
olan şudur ki birçok sanayi 
şubeleri sarih bir salah eseri 
göstermektedir. Demircilik sa
nayiinde işliyen izabe ocakla
rının sayısı 1932 de 57 iken 
1934 ağustosunda 97 ye, gene 
aynı devrede dökme maden 
istilısıli 311,00() tondan 563. 
30'.) ton:ı, çelik istihsali 433, 
500 den 737,00;) tona çıkmış 
ve bu son yekün istisnai 
bir sene olan 1929 senesi ra
kamlarına yakla 1mıştır. 1934 
senenesi birinci ayında sun'i 
ipek istihsali şimdiye kadar 
kaydedilmiyen bir yekuna var
mıştır. Yün, otomobil, elektrik 
istihsali sanayiinde de bu biçim 
yükselişler kaydedilmektedir. 
işsiz sayısının da azalmakta 
olduğu her taraftan bildiriliyor. 
Bu kalkınmada hükumetin, dev
let himaye ve müdahalesinin 
hissesi nedir? 

Bizzat muhafazakar fırkası
nın gösterdiği misalleri tetkik 
edelim. Lancashire buhranının 
uzak şark ve Hindistan piyasa
lannın kaybedilmesinden ileri 
geldiği malumdur. Hükümet 
Hindistanda İngiliz pamukları
na karşı ilin edilen boykotaja 
nihayet vermeğe muvaffak ol
du. Bu ise iktisadi değil, siyasi 
bir ameliyedir ve hükümeit 
"siyasi " olan hakiki rolüne 
-~lndOrmOt olur. Ana vatan 
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Amme - 1. Elgün, İl- Anif - 1. Kaba 2. Key-
gün 2. Kamu 3. Kamuk,Ka- gin 3, Salçığ 5. Sert 
mığ, Kamık 4. Karakamık Anif - Yukarıdaki. Yu-

Amudufıkari - 1. Bel- kariki 
deme 2. Belkemiği 3. Omur- En - 1. Az yukarda 2. 
ga kemiği, Omurga. Onur- Şimden ön, 
ga (daha çok kaburgalarla Anjin - Boğak, Buğak 
beraber belkemiği) 5.0nurt- Anket - 1. Sorağ, So-
ka 6. Opu 7. Urutka rak 2· Soralb. 

Amut_ (Bak: Sütun) Yapmak - Ahtarmak, 
Amudi -(Bak: kaim) Anormal - 1. Bülez 2. 
A~ 1 K (L~ h Cartımas 3. Çomuk ( Hay-

n - . ıpma a za 1 d b" . 
) 2 K l van ar a ır uzuv gayrı ta-

man · 0 u v • • bii olan) 4. Sadna (Sersem 
An - (Aşagıdakı tabır- ahmak man) 5. Yanıç 

' erin ilk cüz) Antipatik - 1. Donuk 2. 
Cehlin - l, Bilmiyerek Sevimsiz 3. Söykömsüz 

2. ~ilmezlikle, Bilmezden Anut - 1. Çıtak 2. Hın-
llgıyap - 1. Görmeksi- tık 3. Kaykı 4. Kıntak 5. 

sin, kendi yokken 2. Uzak- Ôneği 6. Önegü 7. Öngü 
tan · 3. Şimdcnçek 9. Ünegü 10. 

Karip - Yakında Üngülü. 
Kastin - 1. Bile bile 2. Apolet - Omuzluk 

istiyerek Aptal - 1. Afal 2. A-
Samimülkalp - 1. Öz nara 3. Anra 1. Avanak 5. 

yürekten 2. Yürekten, Yü- Bön 6. Çalık 7. Dangaz 8. 
reğin içinden Dilbe 9. Epesek 10. Geçe 

Anafor - 1. Çevrengeç 11~ Hödük 12. Maymak 13, 
2. Çevrenti 3. Kuyulak 4. Sambur 14. Sangı, Sangulla 
l' arışıklık S. Kuyun ( Bak: San•dık, Sankabak 15. Seğli 
Girdap) Seglük 16. Seme 17. Sulun-

Anahtar _ ı. Açar 2. gur 18. Sümenni 19. Şaşkın 
Açkı, Açku 3. Açkıç 20. Tanu 21. T enek 22. Tin-

A ' 1 G- k 2 tek 23. Tonu 24. Vazalak 
n ane - · orene · 25. Y alba 26. Zamzak 27. 

Görsek . Zanga. 
Anarşı - 1. Kaymş 2. Apteshane - 1. Aralık 

Kargaşalık. 2. Ayakyolu 3. Oyru 4. Su ' 
Anber - (Anber) 1. A- evi. 

bur 2. Samuk 3. Yıbar. Yi- Ar - (ve baya) 1. Obut 
her 4. Yıpar 2. Sıkılma 3. Turkuğ 4. Ut 

Ancelip - 1. Bülbül 2. 5. Utanç 6. Utanma 7. Uvut 
Sayraç, Sayrugaç 3. Say- 8. Uyat 
ravçı (Sayrav kuşların güzel Etmek - 1. Küşünle-
ötüşü) mek 2. Sıkılmak 3. Utan-

Angarya - 1. Alban 2. mak, Utanıp, Sıkılmak 4. 
Coraş Uyatmak S. Yitrenmek. 

Öz Türkçe karşılıklar -9-

Alaimi sema - 1. Ab
rak, 2. Alkım salkım, 3. Al

Alameleinnas - Açıkta kuşak, 4. Allı gelin, 5. Ebe 

Harfi (A) 
gözönünde kuşağı, 6. Ebem kuşağı, 7. 
. Alimeratibihim - Sıra- Geşik, gök kuşağı, 8. Ka-

sıle zan kulpu, 9. Tanrı kuşağı 
Aleddevam - 1. Artsız (T G'"k) 10 T .. _ .. .. anrı = o . ann 

arasız, gecelı gunduzlu, Su- k- .. ·· 11 T · k 
ki

. 
2 

B" d . 3 B" oprusu, . enrı uru 
e ıce, . ır jz ıye , . ır (K K ) l2 y v 

teviye, 4. Dara, 5. T utaşı k ur = emer . · agm
1
u
4
r 

Al I A l 1 ş d k uşağı, 13. Yeşıl kuşak, . e ace e - , ıpan a , w 

2 Ş dk 3 T k 4 Y 
_ Yılan salıncagı, 15. Yaygır 

. ıpa ı ' . er ' . a Al~k 1 B w 2 İli 
rapşap 5. Tez tez elden a a - · ag, · -
Yelye~elek 7.' Yelyeperek' şik, 3. ilinti, 4. Koşukluk, 

Alelim;a _ 1. Kör kö- 5. Pakat, ba~ "interresant,, 
rüne, 2. Körlemeden, 3. Ku- man. 6. Sevgı, 7. Takanak, 
tursu T akışık, 8. Tav 

Alelekser 1. Çoğu, Alakabahş - 1. Kızıklı, 
en çoğu 2. Pakatlı. 

Alelgafle Apansız, Alakadar - 1. Eli var 
apansızın (Zimethal man) 2. Sarlak 

Alelhusus 1. Ağrak, Alakadar olmak - 1. 
2. Ayrıca, 3. Başkaca, 4. Kızıksınmak, 2. Komumak, 
Hepsinden üstün, hepsinden 3. Tırnak ilmek, Kanca tak-
atırk, hele mak, 4. Tırnak iliştirmek, 

Alelinfirat - 1. Ayn ay- Alakalanmak - 1. Gö-
rı, 2. Birer birer, 3. Teker nül ilişmek, 2. Ilımak, 3. 
teker, (Bak: Münferiden) Pakattımak 

Alelıtlak - Bağlanmı- Alamet - 1. Anlık, an-
yarak nık (Tarlalarda hudut gös-

Alelkaide - Alelusul - teren alamet man.) 2. Beç-
y olile kem (Muharebede yiğitlerin 

Alerresi velayn - Baş alameti farika olarak yaban 
üstüne öküzü kuyruğundan veya 

Alessabah - Erkenden onu takliden ipekten mamul 
Alesseher - 1. Tanla- olmak üzere takındıklan 

cak, 2. Tanlayın şey. 3. Belge, 4. Belgi, Bel-
Alesseviye - 1. Birbiri gü, 7. Bilik, Bilük, 8. Bil-

üstüne, 2. Düzü gilik, 9. Bugan (Sesli ala-
Alettahkik - 1. Dos- met "Signal,, man.) Bu-

doğrusu, 2. Gerçek olarak ğa = değirmende işaret 
Alettabmin - 1. Aşağı vermek için kullanılan bir 

yukan, 2. Oranlama, yoran- boru, 10. Damga. 11. Dü
lama vek, 12 .. Em, 13. En, enek, 

Alettevali - Birbiri ar- 14. lnk, 15. Is, 16. im, 17. 
dınca iz, 18. Körkilz, 19. Mede. 



Mösyö Heryo Mühim 
Bir Nutuk Söyledi 

"Ne O!şta, Ne De İçte Harp İstem
yoruz,, Diyerek Haykırdı 

Cbateau Flierry 26 (A.A) - 1 
Bir mektebin açılma merasimi 
münasebetiyle verilmiş olan zi
yafette bir nutuk söyliyen M. 
Heryo hakiki bir cümhuriyetçi 
için iktidar mevkiinin bir zevk 
bir vazife olduğunu söylemiş 
ve ziyafette yalnız radikal sos
yalistlerin değil mütedillerin ve 
ııosyalistlerinde bulunduğunu 

görmekle memnun bulunduğu
nu ve içte, dışta barışı temin 
etmeye ça~cak bir hükümet
le çalışma beraberliğine anik 
olduğunu bildirmiştir. 

M. Heryo cümhuriyet hükü
metinin efkarı umumiyesinin 
serbestisini temin etmek vazi
fesiyle mükellef olduğunu söy
lemiş ve şu suretle haykırmış
tır. 

Ne dışta, ne içte harp iste
miyoruz, istemiyoruz. 

Bundan sonra işsizliği ele 
alan M. Heryö 810 bin yaban
cı işsiz bulunan Fransanın an
cak 350 bin işçisi bulunduğunu 

söylemiş ve netice olarak söy
le demiştir. 

Biz ortalıkta panik çıkarma
ğa çalışan adamlara savaş ve 
yanş sözlerini spekülasyon . 
yapmağa uğraşan insanlara ka
pılmıyacağız. 

M. Heryo bundan sonra de
miştirki: 

A't'rupamn tarkında sosyal 
gidişi bizimkinin aynı olmıyan 

bir devlet vardır. Bu devlet 
dün çarizm şeklinde idi. Bu
gün ise başka bir ıekildedir. 
maamafih bu onun bileceği 

bir iştir. O Devletin dilediği 

gibi bende barışı dile} orum. 
Ben çecuklannın ve memleke
tin hayatını düşünen bir dev
let adamı gibi düşl.ndüm. Eu 
surct!e u·Ja-Jl'a ·· ·~·in·rı ;n 

1f /frl"!JO 

söylendiği banş ve yakınlık 

hareketlerinin yapıldığı günün 
~ok kutlu bir gün olduğuna 
ınanıyorum. 

M. Heryo Sovyet Rusyanın 

Uluslar cemiyetine girmesını 

büyük bir sevinçle karşılamış 
demokrası rejimi hakkındaki 

öğünçlerin ve Cümhurıyet di
siplininin 1792 de olduğu gibi 
bir kerre daha Fransa toprağı
nı ve Acunun hürriyetini kur
tarmış olduğunu beyan etmiş
tir. 
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20. Öokü, 21. Belek, Belgi, ramak, 4. Koğalamak, 5. 
22. Peldek, 23. Pilgi, Pildi, Koğlamak, 6. Kovu çekmek, 
24. Salık, 25. Sığma, 26. Kov sokmak, 7. Yeldirmek 
Tamga, 27, Tap, 28. Tem- Aleyhtarlık - Yağanç 
tek, 23. Tevmiş, 30, Tutu, Aleyhtarlık etmek - Ya-
(Delil, hüccet, rehin, temi- ğaomak 
oat man.) 31. Um Ali - 1. Batuk, 2. Re-

Alem - 1. Bayrak, 2. dük, Pedük, 3. Büyük, 4. 
Calay: 3. Sancak, 4. Tuğ, Ediz, ldiz, 5. Eğüz, Etiz, 7. 
5. Urğu, 6. Yalav İjü~, 8. Kopa~, 9. Ô~ki, 10, 

Alemdar - 1. Tuksavul, Oruk, Tepe, Osm,, Öre -=:. 

2. Tukçı, Tuğcu Yukarı, Örü = Yukarı, 11. 
Alem - 1. Acun, Açun, Tonag, 12. Tür (Tör, Tür= 

2. Azun, 3. Elgün (Halk İhtiram mevkii) 13. Uca, 14 
man.) 4. Orta, 5. Ortalık Uğan, 15. Ülgen (Teleütle
(Halk man.) "Ortalık sevinç rio en yüksek hayır ilahı) 
içinde") 6. Yanluk 16. Ümük, 17. Üst, 18. Yö-

Alenen - 1. Açıktan, ney, 19. Yüce, 20. Yüksek 
açığa, 2. Tuyana Alicenap - Gönlü yük-

Aleni - 1. Açık, 2. Göz sek, yüksek gönüllü. 
önünde Alikadır, Alişan - De-

Aıet - 1. Avadanlık,?· ğeri yüksek, yüksek de-
Aygıt, 3. Cabılık, 4. Elulagı, ğerli 
5. itik, 6. Kayıt, 7. Kural, Alil - 1. Codar, Cudar, 
Kuran, 8. Pusat (Silah, kah- 2. Çelpik (Gözü çapaklı 
kacak, cihaz man,) 9. Savut mao.) 3. Çot, 4. Çonak, 5. 
(Takım man.) 10. Şay, 11. Düşkün, 6. İkçil (Hastalıklı 
Tak!m, 12. Tekiç, 13. Yansel mao.) 7. Koruk, 8. Kör 

Aleti harp - 1. Çeri Alim - 1. Ata (mec.) 
yarağı, 2. Yat yarağ 2. Bahşı muallim; Baksı = 

Alev - 1. Alav, 2. Alev Falcı, tabip, ıv. 3. Bilecen, 
(Türkçe aslı olau "Alav,, ın 4. Bilge (Hakim, akıl "Sage" 

· $'alatı) 3 .. Cabo, Çalkın, 4. man,) 5. Bilgiç, Bilgiş, (Bil
Örde, 5. Ört, 6. Par, 7. Ya- giç = bilgi taslıyan, alim
laf, 8. Yalaz, Yalazı, 9. Ya- lik satan, 6. Bilici, 7. Bilili, 
hm, 10. Yalın 8. Bilir, 9. Bilgicü, Bilikçi, 

Alevlenmek - 1, Çog- 10. Bilikli, Biliklik, 11. Bil
lanmak, (Çoğ =Kor, yan- gili, vkumuş, 12. Biliklik, 
mış kömür) 2. Kaşkamak, Bilimlik, 13. Böğü. Bökiı, 14. 
(Saçsız başın parlaklığı man.) Büğü, 15. Çavlı, Şavlı, 16. 
3. Yalınmak, yalınamak Çelebi, 17. Danışman, 18. 

Aeyh - Ters Eke, 19. Erdem eyesi (Hü-
Aleyhte bulunmak - 1. oer ve sao'at ehli mao.) 22. 

Çakmak. 2. Çekiştirmek, Öy)ü (Akıllı mao.) 23. Ta-
çekmek, kınamak, 3. Ka- nırıran 

l 

'fenı Asu· 

F 
F ransada Yeni Harp 
Gemileri Yaptırılıyor 
işsizlerin Miktarı Ne Kadardır? 

" . -

J·rnıı."<ıdıınıı Diiııkerel.: Zu·Jılıı<ı 

Paı-is, 26 (H.R) - Sen Na- Meduze, Danais, Poyche na-
zer deniz inşaatı tezgahları mındakı Fransız denizaltı ge-
Strazburg safharp zıfhlısımn mileri Edinburg yakınında Leith 
inşasına ba.,Iamıştır. Yeni zırhlı il 

limanına gitr er. 
26 bin tonilato hacrnında olup 
(Dünkerk) zırhlısının ayni ola- Paris, 26 (H.R) - 17 ikinci 
lacaktır. Teşrine kadar Fransada işsiz-

Paris, 26 (H.R) - Amazon, !erin miktan 362140 dır. 

Fransa Ve lngiltere Bul
garları Sıkışhrıyorlar 

Borçlar Meselesi Hakkında Bir Teşebbiis 
Sofya, 26 (H.R) - Fransa- , 

oın sofya sefiri Mösyö Labon
lay hariciye nazırı mösyö Ba
talof ile görüşmüştür. Fransız 

sefiri Bulgar hükümeti tarafın· 
dan borçların ödenmesi keyfi
yetinin kesilmiş bulunmasından 
doğacak fena tesirlere ve ne-

Bir ltalyan 
Tethişçilerle Alaka
sından Yakalandı 

MARSIL YA, 26 (A.A) -
Zabitaca yakalanan ltalyan Ru
batoouo tethişçiler grubuna 
menııup olduğu sanılmaktadır. 

ticelere Bulgaristaoın nazan 
dikkatini celbetmiştir. İngiliz 
sefiri de ayni mahiyette bir 
teşebbüste bulunmuştur. 

Bulgaristan mali vaziyetinin 
borçları ödemeğe imkan bırak
madığını ileri sürerek kolaylık 
istiyecektir. 

Fransa 
Hariciye Müste
şarı Öldü 
P ARiS, 26 (H.R) -Biir çok 

defaJarFransız hariciye nezareri 
müsteşarlığını idare etmiş olan 
Mösyö P.-lip Bertelo ölmüştür. 

Öz Türkçe karş~lıklar -11-

Allah - 1. Asragucu, 2. daha yakın. Hudut amban 
Baya, beya (Kadim man.) mao.) 
3. Bayat (Kadim man.) 4. Amca - 1. Aba (Baba 
Beyribar (Kadim mao.) 5. dede ve ağa bey manala
Çalap, 6. Çelep, 7. İdi (Sa- rına da gelir) 2. Abaga 3. 
bip mao.) 8. İke, ite, 9. İtçi, Abaka 4. Abuça, ahça, 5. 
10. iye, 11. İzi (Sahip mao.) Aca 6. Aça 7. Ağaça 8. A-
12. Kutkaruçu, 13. Münkü ka 9. Ataka 10. İmeğe 
(Baki, ezeli man.) 14. Oğao, Amel - (iş man) 1.Çap
Oğun, 15. Okan, Okkan, sak 2. iş 3. işler 4. Hılınç 
16. Tanrı, 17. T enri (Gök, Kılınç 5. Kılış. 
sema man.)Kazan lehçesinde Amel olmak - 1 Çım-
"put" man.) 18. Ugan 19. kırmak 2. içi sürmek 
Yaratkan (Halik mao) Olman - 1. Çıkarmak 

A. ısmarladık - 1. Esen- 2. içi ııürmek 
kal 2. Savtur Amele - 1. Bala 2.Belci 

A. ısmarladık demek - (Bağ belleme işlerile uğra-
Eesenl~mek . şan amele man) 3. Çora 4. 

Allame - 1. Bilecen 2. Emekçi 5. Gündelikçi 6. işçi 
B~~e 3. Bilgen, Bilegen 4. 7. lrgat (Rumca "ergatos,, 
Bilirrek tan deniyorsa da Türkçe 

Alüde - l. Boyanık 2. "lrg,, kökü de hareket ve 
Bulaşık amel manasınadır. 8. Kara 

Alüfte -1. Çiltik 2.Ho- kullukçu 9. Kılguçı 10.Terci 
şuk 3. Sürtük 11. Yalçı (Ecir man Yal -

Ama - 1 Karağu 2.Kör ücret,) 
3. Kur 4. Püleı 5. Sokur 6. Amelemande - 1. Balhı 
Tüklük 2. işten kalmış, iş görmez 

-Amaç - 1. Emeç 2. E- 3. Höodül 4. Hootumuş 5, 
rişek 3. Umaç Kötürüm ( Alil, sakat mao) 

Amade - 1. Anık,anuk Amik - 1. Derin 2. Te-
2. Bayık, Bayuk 3. Elüstü riok 3. Tirin, Tirink 4. Ti-
4. Y etiz reog 5. Türtüm 

Olmak. Bulunmak - 1. Amil - 1. lşliyeo, ya-
Anamak 2. Aounmak pan 2. K•ldacı 3. Tıltağ 

Etmek. Kılmak - 1. A- (Sebep, mucip man) 4.Tıltay 
nıklamak 2. Bnutmak 3. Ye- Amin - 1. Aodağ olsun 
tizlemek 2. Öyle olsun. 

Ambalaj - 1 Bürüm 2. Amir - Emreden) 1. Baş 
Erce 3. Kelezleme (Reis man) 2. Başlığ 3. Bek 

Ambar - 1. Birken 2. 4. Buyruk 5. Buyurucu 6. 
Herki!, Hergil 3. Maskak Daruga (İnzibat Amiri, poliı 
4. Saog 5. Sarbun 6. Sarpın müdürü man) 7. Uluca 
7. Serendi 8. Serpi, Serpin Lik - 1. Ağalık 2. Baş-
9. Tenğhk 10. Ura("SiJo"ya hk 3. Ululuk. 
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Küçük 

Hikaye Anama Mektup· 
Yazan 

Tokdil 

Keskin ve deli bir rüzgar 
(Ünalan) dağlarının buz tutmuş 
karlı çamlarinda vahşi dağ ha
valarının ıslıklannı çalıyor, üfü
rüyor. Bu korkunç tepenin ya
kın oyuklarının birinde -ıilahlı 

arkadaşlar geceye misafiriz. 
Eski; çobanlık hatıramı yün ko
kusunda yaşatan; bulduğum bir 
kepenek; sırtımda... Tutamak 
yeri avÜcnmun kızgınlığı ile 
ısınmış mavzerim kucağımda 
ve ben bı:ğdaş ı,urmuş, sert 
kayadan duvarm soğuk gök
süne sırtımı vermiş uyumağa 

çalışıyorum ana! 
Dışanda bölüğün yüzbaşısı 

bugün istiyerek nöbet aldı. O 
da Anadolu köylülerinden bir 
can yavru imiş, onu görsen 
sanla sarıla gözlerinden öber
sio ana .. 

Askerliğimi yaptığım bu ana 
kucağının kışlasında bir kaç 
gün evvel bu can yüzbaşımız: 

- Çocuklar dedi. Dağ spo
ru yapalım, ben dağı, yüksek
liği severim, dağ havası alırız. 

Her halde izin almış olacak 
ki birkaç gün dağ sırtında 

gezmek için içimizden se-;il
miş sağlamlan aldı. Beni sen 
doğurdun ana .. Sen doğurdun 

ki köyümüzün kancık kalay
cısı Rum istavrisinin: kalaylar
keo zehirlediği kaptan baba
mın aş yemesile ölümünü bil
dikte herifin tepesine köy 
odasında bir hamur tokmağı 

indirdik, herkesin içinde on
dan öc aldık, ana! Senin hen 
dere boyunda buruşuk yüzüne 
şenlik veren at koşturmam unut
madım. Derlerki: Beni doğurunca 
y:ıkın köydeki babanın evine: 

- işte al baba .. Kızım se
nin ilk yavrun bir erkek olsun 
demedin mi?. 

Diye daha ben üç günlük 
iken at sırtına binip götürmüş
sünde beni dedemin kucağına 
atmışsın. 

işte benide bölüğün içinden 
yeğit yüzbaşım bu yaranlar ara
sına geçti, aldı, ne bilelim biz .. 
O gün Ünalmaz dağının sırtın
da bir az manavar yapacağız, 

döoecegiz sandık, ne aldanış .. 
Alabildiğine kar yağdı!, Ala
bildiğine yolumuzu kapadı. 

Dağın uzak yollannda luşın 
sert çevikliğile yollan düzerken 
dağ sırtında yolumuzu kaybet
tik. 

Bu kara kış gününde kurtlar, 
ayılar dağın sahibi. 

Gece rast geldiğimiz bir 
oyukta növbetleşe uyuyoruz, 
yüzbaşımız hepsini unuttu, biz
den oldu. Amğn ne can adam .. 
O da bizim gibi dışarda növ· 
bet aldı. 

Karlannı silkip bir tarafa 
yığdığımız çamlann çıralı kü
tükleri hem bızi ısıtıyor hem 
vahşi hayvaolan korkutuyor. 
Ve yüzbaşımız dışarda bir ne
fer gibi silahı omzunda bizi 
bekliyor. Ah o pek yaman ana .. 
Onun karanlığın kara gömle
ğini yırtan koyu kara gözleri 
kimbilir bu vahşi dağda nere
leri gözetiyor. Biz iç erde güya 
uyuyoruz. Bakıyorum da içi
mizde uyuyan kimse yoktu. 
Bir defa omuzumdan kayan 
kepeneği sırtıma almak için 
omuzumu oynatırken çılıan hı
şırtı bu issız oyukta arkadaş

lann gözlerini açmağa sebep 
oldu .. 

Fırtınanın deli ıslığından da
ha sert bir ıslık.. Hedimiz 
ayaktayız .. Silahlanmızın tetik
leri şahadet parmaklarımızı ya
kıyor. 

Usulca yüzbaşı içeri girdi: 
- Yavaş olun çocuklar de

di. Aç bir kurt sürünüyor. Şuo
lan aldatıp hakhyalım, dedi. 

S6nd6naeıioi uouttujıımuz 

' 

çıra kütüklerini oyuğun içinde 
bırakıp çıktık. Ancak Çarn 
ağaçlarının tutabildiği Kavkan 
keçi yollarını tırmandık ve 
yükseldik. Oyuğa hakim bir 
kayanın üstündeyiz, oturduğu· 
muz oyk tam karşımıza geli· 
yor. İçerisinde yanan çira kü
tüklerinin açılıp, kapanan ışık· 
ları mağareyi ağzından ateş 

püsküren masal cadılarına ben
zetiyor. Yüz başımızın elinde 
gece dürbini : 

- Çocuklar dedi, kurtlar fe
na acıkmış ne ateş dinliyecek 
ne de kurşun ... Hele hu karan
lıkta tehlike büyük .. 

Hepimiz daha fazla silahla· 
nmız kundaklarını sıktık. Emir 
bekliyoruz. 

- Durun dedi.. Ve atıldı. 

- Aman yüzbaşı derneğe 

kalınadan geldiğimiz uçurumlu, 
kara yollarda kayboldu. Önü· 
müzde karışmış kar izlerini 
hayal meyal, kara kara seçe
biliyoruz ve gözlerimiz hırçın 

bir bakışla geldiğimiz dönemeç 
yollarda ... 

Demin oturduğumuz oyuğun 
içinde hila çıra yanıyor, sönü· 
yor, parlıyor. Birkaç kurdun 
ulumalarını duydumdu panltılı 
içinde köpek gibi BJrtlannı 

gördük. İşte o oldu. 
- B:ıvvvvv!. D:ye korkunç 

bir traka.. Dehşetli ulumalar .. 
İssız ve karanlık dağ uzun 

uzun inledi. Hepimiz sanki 
korkulu bir rüya uykusundan 
ayılır gibi sıçradık, dikildik 
kaldık. 

Aman Allahım o ne manza
ra, çıra kütükleri sanki koca 
bir dağ gibi biran yandı. fış

kırdı .. 
Hayır ... 
Yüzbaşının belinde gezdir

diği bomba mağaranın önünde 
biriken bu yırtıcı açlano orta
sında patlamış, yüzbaşımız onu 
vücuduna bin arslan kuvveti 
veren bir hızla fırlatmıştı. 

Uçan canavar kemikleri, 
paraçlaoan etıer dağın karanlık 
uçurumlannda delicesine dağı
lıyor. Hepsi .. Mağara, kurtlar 
tartak, martak olmuş.. Bu üç 
saniye süren gümbürtünün so
nu bir ııüküt ... 

*** 
Ana! Gülsüme söyle: Yakın

da tezkeremizi alacağız. Bana 
torba dolusu yufka yapsın ... Ve 
şimdiden saç kurup köy kız· 
!arını başına tophyarak yufka 
açhrırkeo eline kına vursun, 
vurduğu kınadan da artırsında 
tefinio derisini kınalasın: 

Göğe yaslanmış dağlar 

Dibinde bir ırmak çağlar 

Gönlümde bir sen varsın 

Senin gönlünde ne var 
türküsünü, ağzını dağlara ve
rerek cağırııın emi ana.. Elle· 
rioden ve onun da gözlerinden 
öperim - Haııan 

Hamdi Bey 
Soy Adını Aksay 

Koydu 
İzmir mebusu Osmanzade 

Hamdi bey soyadı olarak "Ak· 
say,, ı kabul etmiştir. Dün ken
disinden aldığımız bir telgrafta 
lzmirde mevcut bütün Osman 
zade ailelerinin bu adı kabul 
eylemelerini dilediğini bild ril· 
mektedir. 

Soy adlanoın faidelerinden 
biri de bütün aile arasında ad 
birliği temin olduğuna göre 
teklif çok yerindedir. Zir• 
,ebrimizde Osmaozade ailesi 
pek çoktur. 



YAZAN : Antlre Marlo 
TUrkçeye Çeviren : Nasuhi Esat 
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Bununla beraber onlann za

ruri olarak önünde boyunlan
cğdikleri alın yazısı yarahlara 
has mırıldanışlanna uyarak, 
akşam sükuneti gibi, bir ölüm 
türküsü, ihtişamile, gözleri ka
palı ve kolları kendi haline 
bırakılmış vücuduna sanlı olan 
Kiyo'yu iyice kavrıyordu. 

Kiyo kendilerile beraber 
yaşamak istediği adamlar ara
sında ölecekti; btitiln bu uza
nıp yabnıt adaml•r gibi, ha
yahna bir mana verebilmek 
için ölecekti. Kendisi için öl
nıek istcmiyeceği bir hayabn 
ne değeri olabilirdi? insan 
yalnız batma almezse ölüm 
kolaydır. Erkeklerin mert kal
binin ölüme sığınak olduğunu 
hağıra bağıra anlatan bu be
şeri fedakirhjıd mınlbsuu, 

. ölüm karşısında bulunan Kiyo 
nasıl olur da işitmezdi? 

Şimdi Siyanürü elinde tutu-
yordu. Kolayca ölüp ölmiyece
ğini kendi kendine kaç defa 
sormuştu. Kendini 61dürmeğe 
karar verecek olursa bu kara
rım yerine l'etireceğini biliyor
du; fakat bayabn ytlzlerimiz
den maskemizin naaıl vahşi 
hir kayıtsızlıkla çekip attığını 
da bildiğinden alilmtııı bütün 
ağırlığı ile ve bir daha dinül
mez bir surette d&flinceaine 
hükmedebileceğini de, çekine 
çekine, aklına l'etiriyordu. 

Hayır, almek heyecanlı bir 
hareket, bu 611mlin pek ben
zediği hayatm ylbek ifadesi 
olabilirdi. Aynı zamanda, yak
laşmakta bulunan fU iki uker 
den de kurtulmak •yılabilirdi. 

Emir verdiği zamanki sakin 
halile diılerinin arumda zehi
ri ezdi, Katof'ua keadiaindea 
ıabrap içinde, bir tefler sordu
ğunu, vücuduna dokunduğunu 
hissetti ve nefui keailip de 
Katofla sarılaca;a mada bi
tün kudretinin keailiyerdiğiai 
ve çok kudretli bir sanınb 
içinde vücudunun hurdahat ol
duğunu duydu. 

N eterler, kalabalık arumda 
ayağa kalkamıyan iki esiri al-

maga geliyorlardı. Diri diri 
yakılmak herhalde mahdut ol
malda beraber, bazı hususi 
haklar da veriyordu: biribirinin 
nzerinde bir tek tezkereye ko
nulup Katof un yanına atılıver
diler; artik ölmüş olan Kiyo 
sağ tarafında yabyordt. As
kerler ölüm mahkumlannı ken
dilerinden ayıran boşluğa, fe
nerlerinin yanıbaşına çömeld
ler. Yavaş yavaş başlar ve ba
kışlar, ğece karanlığında: düş

tüler ve salonun dip tarafında, 
ölilm mahkum.lanmn yerini bel
li ede odaya, 1?ncak zaman 
zaman' daha nadir döndüler. 

Katof, en az bir dakika can 
çekişmiş olan Kiyo'nun ölümün
denberi, yalnızlığım daha kuv
vetle duymakta idi. Sinir buh
ranından ayak üstü duramadığı 
için sürllklene sürüklene ölüme 
götürülmüş olan çinlinin hayali 
gözlerinin önünden gitmiyordu. 
Bununla beraber, sanki yıllar
danberi beklediği bu im.iş gibi, 
bu tam metrikklük içinde hu
zur duyuyordu. Bu huzur, ha
yabmın en kötü gtinlerinde 
rastlayıp tekrar bulduğu bir 
huzurdu. " Gıpta ettiğim, cazi
besine tutulduğum keşifler de
ğil, kaşiflerin çektikleri ısbrap
lardı ... ,, eilmlesinı acaba nere
de okumuştu? Düşüncesine 
cenp veriyormuş gibi uzaklar
dan bir düdiik sesi oraya ka
dar geldi. Salondaki iki kom
şusu yerlerinden zıpladılar. 
Bunlar iki genç çinli idi. Bin, 
merkezde yanyana döğüşmüş 
olduğu için tanıdığı Suen'di. 
ôtekinin kim olduğunu bilmi
yordu. Acalta bunlar neden 
ötekilerle beraber değillerdi. 

Sordu: 
- Mücadele teşkilatından 

m.ısımz? 
Su en: 
- Şankayıek' e suikast, ce

yabını verdi. 
- Çen'le beraber mi? 
- Hayır. O bombayı yalnız 

başına atmak istedi. Şang oto
mobilde değildi. Ben otomobili 
daha uzakta bekliyordum. Bom
bamla tutuldum. 

- Sorw vaı -

Fransa - Almanya 
Hitler Bir Fransız -Alman Yakın

laşmasını İstiyor Mu ? 
18 Soııte,~iıı tarihli La Republikfeıı: 

Alman önden, meb'ua Jan deri de bu husustan habersiz 
Goy ve belediye üyelerinden de~ildir, 
Rober Moniye'yi kabul ederek Ote yandan, Alman - Leh 
onlara enteresan şeyler · söyle- uzlaşması Alman sıyasasımn 
ıniştir. Bunların arasından bil- bir snrn muvaffakıyetsizlikıerini 
bassa şunlar dikkate deger: denkleştiremez. Moskovadaki 

1 - Alman önderi Sar'dan mU'Vaffakıyetsizlik ve Rapollo 
bir anlaşamamazlıklar kaynağı m_?~hede~i~in .ter~i: ~ encdik 

. . . . goruşmesının hıç bir netice ver-
Yapmak ıstemıyor ve neticesı memi ld w R d ki f 
11 1 l 1 b' · · Ş o ugu oma a muva -
.. eko ursa o sun p e ısıtı saya- fakiyetsizlik: Belgrat muvaffaki-
"'a br ts• liw • 8 k • · ye ız gı: ü re, muvaffakiyet-

2 - O zamana kadar, ken- sizliği: M. Dolfüsiin öldürülme~i-
cliai tarafından, zorla kabul et- ne rağmen Anşlus fikri gerçek
tirilmiş bir muahede ve bu · leşmemiş olan Viyanadaki mu
Yiizden de hükilmsüz sayılan vaffakiyetsizlik; Macaristan 
Versay muahedesini bu nok- gene İtalyanın nüfuz mmtaka-
lada kabul ederek AJsas Lo- sında kaldığı için Budapeşte-
l'en' den vazgeçiyor. deki muvaffakiyebizlik; niha-

3 - Elitleri kıran savaş fik- hayet İngilteredeki muvaffaki-
l'İıı.i reddediyor, yetsizlik; çünkü İngiltere ken-
1,· 4 - Avrupa'mn geleceği için disini toplamıf ve Alman ha-
ır Fransız - Alman yakınlaş- va silahlanmasına karşı daha 

lllası kendisine gerekli görü- ehemmiyetli silihlanmalarla 
Qiiyor: cevap vermeğe koyulmuştur. 

S - İki ulus arasındaki mü- En haşin usuller buna çare 
~•ebetler eski dövüşkenler bulamamıştır. Kral Aleksandr 
rafından kurulmalıdır. öldürüldüğü zaman, sormuştuk: 

Ş 8Gtün bunlar ne demektir? "Bundan kim istifade edebilir?,, 
'P '1 demekıir ki M. Musolini Hadiselerin tahlili bizim yeri-
~~'nın güçlü olduğunu an- mize cevap verdi. Bugün, bel-
~ dıgı gibi. Sovyetler birliği de, ge eksikliğinden dolayı kim-

llu anladtğı, gibi, Alman ön- seyi ittilıam etmediiimiz 

ııı.:rut • •h • 

Bulgar Sanayii 
Bulpriataıı' da gize çarpa

cak kadar bir sanyi •arhğı 
vardır. Bunu gözden geçirme
den ince elde yeldinlan ve 
rakamları olmadığı halde, ulu
sal ihtiyaçlarm hayhsmı kartı· 
lıyan sanatların verimini de 
unutmamak lizımdır. 

Garp sanayiinin yurdun için
de ve dııında çarçabuk ilerle
yişi kar,ısında, bir takım s~
natlar dayanamamış ise de, bir 
kısmı toparlanıp, bilyilk işler 
haline gelerek ve yahut çalış
ma yollannı düzelterek dayan
ma imkanlarını bulmuı!ardır. 
U3ta ve kalfalann g5ze ho, 
gelen yeni yeni buluıları, m:ı-

rango:duk, terzilik ayakkabıcı· 
hk, çamaıırcıhk ve dö~emecilik 
gibi bazı eşyalarda fabrika ya• 
pısından fazla el işinin beyeni
liş ve aranış onlan korumuş ve 
yaşatmıştır. 

Bir de ev ihtiyacı için Bul1ar 
kadının elinden çıknğının dii1-
memesini, evin bir köşesine b
kılmış olan tezgahın ailenin 
subne giyecekleri için lazım 

oldukça işlemesini bunlara ek
liyecek olursak, zanaatlarla ev 
sanayiinin Bulgar ökonomik 
hacminin epeyce bir kısmını 

tuttuğunu anlarız. 

*'** 
Bulgar aanayiinin bir kısmı, 

iptidai bir şekilde olsa dadaha 
Bulgaristan bir türk villyeti iken 
kurulmuştu.Son otuz yıl içinde 
hızlı adımlar atan sanayi, ulu
sa! varlığın dışanya akmasının 
önüne geçmiş, her yıl bir eksik 
tamamlanarak bu~ne gelinmiş-
•••••• ................................... . 
bu katlin ne Fransız - yugos-
lav münasebetlerini kesmiş 

olduğunu, ne de Roma - Paris, 
Toma - Belgrat arasındaki çif-
te y~kınlaşma hareketini dur
durmamış olduğunu görmilş 
olan H tler bir kaç gtin önce 
söylemefsini iatemif olduğumuz 
şeyi açıkça ı&yliiyor: Nasıl 
olnrsa olsun, plebisit neticesi 
önünde eğileceğimizi kati ola
rak beyan ederim. 

Çok gtizel fakat bu bUe yet
mez. Hatta Alsas Loren hak
kındaki sözil bile Alman önde-
önderi Öpen ve Malmedi hak
kında bir şey söylememiştir. 
Hatta bunu da söylemit olsaydı 
gene bize kifi gelmezdi. 

Avusturya İtalyanın ilerisinde 
Belçika ile Lüksemburgun Fran
samn iierisinde gördüğü rolü 
oynamaktadır. Bunlar klasik 
istila yolan dır. 

Alman önderi . iki yurttaşı-
mızla yapbğı görüfDlede Avu
bµ'ya hakkında hiç bir şey söy
lememiştir. 

Bunun içindir ki vaziyet ne 
olursa olsun ltalyadan aynlmı-

' yacağıl?ızı açıkça söylemeliyiz. 
tfitlenn bu sözlerinde manev
raya benzer bir şey oldu~unu 
iddia etmiyoruz, fakat böyle 
bir şey vaTa bile muvaffak 
olamıyacaktır. Biz Ren iizerin
de olduğu gıöi Tuna üzerinde 
de barişı istiyoruz. Rom.ada 
bunun anlaıılmasını ve Roma-
1ıın ltalyan hududunun İngilte
re gibi Rende olduğunu kabul 
etmesini dileriz. 

Bu dilşüncelerimizde hiç bir 
kavgacı zihniyet yoktur, sade
ce m:ıntık vardır. Çünki ya 
Deyli Meyi ne söylediğini 
bilmiyor, veya Almanya gelecek 
ilkyazda 2Sbin bombarduman 
tay.yaresine malik olacaktır. 
Kime karşı, tannm! Kime karşı? 

Alman önderi diyor ki, Bir 
Fransız - Alman yakınlaşması 
Avrupanin geleceği için gerek
lidir. Evet, on kerre evet, fakat 
bu yakınlaşma ile Anşlus bir
leşemez, Almanyaya Tuna veya 
Balkanlarda hareket serbestisi 
vermek düşüncesi birleşemez, 
"Mittelkropa,, yı yeniden kur
mak müsaadesi birleşemez. Böy
le bir yakınlaşma tehlikeli ya
kmlaıma tipinin ta kendisi 
olurdu. 

PiYER ÖDiMINK 

Balpr aanyiinin llerleyifl: 
ulual kredi kurumlarıma re
nitlemem iç - dıt alış verifin 
artm.asile atbqı gitmistir. 

Bu varlığın en değerlisi olan 
mensucat sanayii, Siliven, Gab
rovo ve Sofya tehirlerinde top
ludur. 

139 Büyiik teşebbila halinde 
bulunan bu korunmalardan 22 si 
yünlü kumaş fabrikasıdır, 41 i 
bez, kumaş dokuma, keten ve 
kenevir işlemektedir, Bu sana
yün bir yıllık ortalama ürünü 
1,32(),000,000 levadır. 

İp ve urgan ıanayü ile uğ
raşan on kurum 790 ton işle
mekte ve 58 milyon levalık, ip, 
şerit ve saire yapmaktadır. 

Çulhacılık ve dokum.acılık 
16 büyük ve 17 küçük teşeb
büs halindedir. Bu sanayiin 
ürünü de ytlz milyon leva ka
dardır. 

Bundan başka, çıknk, ipek 
ipliği, 2 dikiş ipliği fabrikası, 
15 passementerie, 6 balı fab
rikası vardır, ki bunlann yılbk 
iirtinü ortalama 200 milyon le
vadır. 

Bunlardan bqka belli başh 
sanayi ve tirlinlerini 1928 ya
zımına göre fU cetvelde göre
biliriz: 

Milyon 
Milesaese Ton levalık 

Deri saniyij 
Maden ,, 
kimya sanayii 

sayısı üriin değer 
45 2,875 426 

119 436 

Ot yağlan 51 9,984 295 
Sabun 17 4,525 122 
Kauçuk 4 17 
Gtilyağı 14 106 
Kağıt 3 3,663 106 
Patlayıcı madde- 6 20 
ler 

Kim.ya 3 1,222 28 
Boyalar 7 19 
Mum Fabn1'alar S 480 S 

( Diğer 35 kimya sanayii 
fabrikası da tirin tirün verir) · 
Değirmenler 138 283,850 2030 
Şeker sanayii 4 35,450 690 
Konservecilik 17 63 
Biracılık 7 735 85 
lspirtoculuk 4 2,36S 32 
Çimento fab- 2 11,100 147 
rikalan 
Toprak sanyii 63 195 
Camfabrikaları 20 
Çini ,, 3 18 
Döşeme 11 20 65 

Na,ıt Hakkı 

... laamalbqa Salih •ta met
rakltmdan olup paraya çevril
me9ine karar verilen Ahmet 
ağa mahallesinde kiin Şaphane 
ve Dudu sokaklarına cephesi 
olan ve 28 Teırinievvel 934 
tarihli tapu senedine nazaran 
211. Ada, 39, Pafta ve 4. Par
s~ ve 1, 3, S, 6, a ve lQ 
Numarataj ve 4, 411,6. ve 6/1. 
No. ıu bir kıt'a mülk Palamut 
hanı (Ekmekçi başı hanı) na

mı verilen ve 1217 metro mu
rabbı üzerine dört tarafı harçlı 
taş duvarla muhat ve dahilinde 
üç kısma aynlmak üzere yine 
harçlı taş duvar ve üzerleri 
kolanlarla kemer halinde tefrik 
edilmiş üç büyük kısmı ve bnn
lar dalıiliııde her iki sokaktaki 
orta kapılar üzerine tesadüf 
eden inahallerde birer odalı 

iki yazıhanesi bulunan ve he
yeti umumiyesinin üzeri alellde 
ahşap çab ve kiremitle örtftlü 
olarak inşa edilmiş ve orta 
mahalle Potrel kirişler konarak 
aynca ahşap dötemeli bir ara 
kab mevcut bulanan mezkür 
gayri menkulün heyeti umumi
yeainin on alb bin lira kıyme
tinde bulunduğu yeminli ehli 
vukuf tarafından bildirilen ba
nın mllteveffa Salih ağaya ait 
doksan alb hissede kırk hissesi 
(ki kırk hissenin kıyıııeti a!b 
bin altı yüz yetmiş lira olarak 
takdir edilmittir ) açık arttır
ma suretile icra ve iflü kanu
nun ahkimma tevfikan satıla
caktır. Birinci açık artbrma 
günii olan 29/12/934 tarihine 
tesadüf eden Cumartesi günll 
saat 14 buçukta yapılacak bi
rinci arttırmade satılığa çıkarı
lan gayri menkul hissesinin 
kıymeti olmak üzere tayin edil· 
mit olan bedelin yüzde yetm.İf 
beti üzarinden sabn almağa 

talip zuhur ettiği takdirde iha
lesinin icra edileceği şayet bi
rinci arttırmada verilen bedel 
yllzde yetmiş beşi bulmazsa 
en çok artbramn taahhüdü baki 
kalmak prtile 1411/935 tarihi-
ne tesadüf eden Pazartesi gü
nü saat 14 buçukta ikinci art
tırmasının yapılacağı ve bu 
ikinci .!!-rtbrmada mezkôr gayri 
menkul hissesi en çok arttıra
run üstllnde bırakılmasına karar 

raen mahcm 160 &ra kıyme
tinde miiatamel 1, 608, 126 
numarah ayaklı ainger dikiş 
makinası ve beher metrosu 
440 ktırllf kıymetinde 26 metre 
yiinlü kahve rengi mantoluk 
kumaş ve beher metresi 440 
kuruş kıymetinde 26 metre 
yünlü siyah renkli kumaş ve 
beher metresi 4SO kuruş kıy
metinde 69 metre liciverdi dtıı 
beyaz çızgıb elbiselik kumap 
birinci artırması 2 Kinunuevel 
934 tarihine müsadif Pazar 
günü saat 14 te Yeni bat pa

.zannda icra edilecektir. Bu ar
brmada yüzde yetm.İf beşi nis
betinde bedel verildiği takdirde 
müşterisine teslim edilecek akti 
halde ikinci artırması 6 Kanu
nuevvel 934 tarihine müsadif 
Perşembe günü yine ayni ma
halde saat 14 te icra edilecek
tir. Talip veya ilişiği olanlann 
yevmi mezldirda hazır bulun
malan lüzumu ilan olunur. 

5144 (1001) 
1 ş ..... ı 

verileceği ve açık artbrmalann 
iz.mirde Y emİf çarşısmda Avu
kat İbrahim Etem beyin yazı

hanesinde hazır bulunacak olan 
tasfiye heyeti tarafından yapı
lacağı ve arttırma şartnamesi

nin 5/12/934 tarihinden itibaren 
icra dellilı Mehmet Ali efen
di de bulunağı ve işbu gayri 
menkul üzerinde her hangi 
şekilde olursa olsun bir hak 

iddia edenlerin yirmi gün zar
fında evrakı müspitelerile bir
likte yukanda tayin edilen ya
zıhanede bulunan tasfiye heye
tine müracaat etmeleri aksi 
takdirde hakları tapu sicilile 
sabit bulunmıyanlann paylaş
madan hariç bırakılacaklan ve 
arttumaya ittirak etmek isti
yenlerin gayri menkul hissesi
nin mukadder kıymeti üzerin
den yüzde yedi buçuk pey ak
çesi yatırmaları ve delliliye 
resmile ihale karar pulJanmn 
müıteriye ait olduğu ferağ har
cının müşteri tarafından verile
ceği talip olanlann tayin edilen 
gün ve saatte gösterilen ma
halde ispatı vücut etmeleri 
lüzumu Jlin olunur. 5132 (1000) 

Ankara Birası 

·umduğumuzdan Üstün Çıktı -Ucuz-Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 

lzn1irde 3:c~ntamız yoktur. Beş sandıktan yukara her ticarethanenin 
siparişini k~bul ed.i~ı:aruz .. Ankara Ormarı Çiftliği l\1fıdürlügüne n1üra
caat. Fazla ızahat ıçın lzmır<le Eg~ Palas ve Şeh r gazinosu nıüsteciri 
Türkrnenoğlu l\lurat beyden alınabilir. 

. Urla Ziraat Bankasından: 
D. E 

Kazası Mevkii Cinsi Mıktarı Hududu 
Urla Kanlı çeşme tarla 4 Şarkan dere, Garben sahibi mülk Mehmet bağı, Şimalen dere 

Cenuben Hacı Abdullah veresesi tarlası 
" Kınk bogazı bağ 6 Şarkan derebeyin oğlu Andriko bağı, Garben tariki am, Cenuben 

Nikoli bağı, Şimalen Sadık bey zade Süleyman bey 
" İsa rcık " 

" Üç değirmenler " 

2, 2 Şarkan tariki am., Garben yorgancı Ali veresesi tarlası, Şimalen 
Mehmet ağa bağı, Cenuben Hüseyin efendi bağı 

1, 2 Şarkan yol, Garben Kalabakah Ali bağı. Şimalen Hacı Hafız 

" İzzettin 
Mehmet efendi, Cenubeo bekar oğlu Hüseyin bağı 

tarla 4 Şarkan Dimitri, Garben tarik. Şimalen dere, Cenuben İft,mi ve 
Hacı Abdullah veresesi. 

Urlanın Yenice mahallesinde Salih çavuı oğlu Mehmet beyin bankamıza olan vadesi geçmiş 
borcundan dolayı yukanda mıktar,· hudut :ve evsafı yazıh birinci derecede ve bırinci sırada 
ipotekli gayri menkulleri 24111/944 tarihinden itibaren 45 gün milddetJe açık arttırma suretile 
aabhğa çakanlmıttır. Taliplerin Urlada Delili lbrahim efendiye veya Ziraat Bankasına müracaat-
ları ilin olunur. 51'17 (996) 



İncir Bahçesi 
Aydının Germencik nahiye

sinin Üzümlf- karyesi civarnd 
bir kıtada yüz seksen c!önu 
incir b çesi satılıkbr. Arzu 
edenler n Aydında Çankaya 
caddesinde 5 numaralı hanede 
Vodinalı Hacı Abrürrauf beye 
müracaatları. (9-10) 934 

D KTOB 

atip Oğ. tsat 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 
HastaJannı her gün öğle-

den sonra Beyler - Hacı 
İmamlar sokağında 

No. 12 - Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder. 

Telefon No. 3331 
s. 7 

Satılık Depo 
ikinci kordonda Eski gümrük 

sokağında (6) numaralı depo 
sahlıkhr. 

iki kattan ibaret olup birinci 
kah gayet geniş ve ikinci katı 
ise depo olarak kullanılmağa 
elverişli büyük bir salon ve iki 
büroyu muhtevidir. Taliplerin 
ikinci kordonda Kardiçalı Hü
seyin bey hanında Umum ga
zeteler bayii Hamdi Bekirbeye 
müracaatlan. 9-15 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
İkametkahını Birinci Kor-

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

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 345 

H. 3 (25) 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

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

(363) 

İzmir Sulh Hukuk mahkeme
sinden: 

Müddei İnhısarlar dairesine 
izafetle vekili avukat Halil 
Sabri bey tarafından müddea

aleyhima Rizenin Söğütlü kö

yünden çolak oğullanndan 11-
yas oğlu Ahmet kaptan ile yine 
Rizenin Maparvin köyünden 
Arnavut oğlu çopor sarı Meh
met aleyhlerine ikame edilen 

ve akdemce vaki müracaat ü
zerine mahkemeden alman ted
biri ihtiyati kararının devamına 

dair ikame eylediği davadan 

dolayı gıyap kararının gazete 

ile ilanı suretile icra kılınan 
muhakemesi neticesinde müd
deaaleyhima haklarındaki ceza 
mahkemesinin karan kat'iyet 
kesbedinceye kadar tedbiri ih
tiyatinin devamına ve masa
rifin uhdelerine tahmiline 10-
10-934 tarihinde karar verildi
ğinden müddeaaleyhimanm müd
deti kanuniyesi zarfında mah
kemeye müracaatla turuku ka
nuniye'ye tevessül etmedikleri 
takdirde bu baptaki hükmün 
kat'iyet kesbedeceği tebliğ ma
kamına kaim olmak üzre ilanen 
ihbar olunur. 5134 (998) 

27 ikinci teşrin salı günü 
N saat onikide iskelemiz-
' den areketle Kuşadaşı,Kül

luk, Bodrum, Rados, Mar
maris Hanya, Fethiye, K i
kan, Kaş, Finike, Antalya 

!'-\ ve Mersine gidecektir. Av
dette Alanya iskelesine uğ
rıyacaktır. 

Birinci kordon No. 92 
TELEFON 3658 

3-3 (992) 
f77X7.X7.Z727.Lr7.Y.ZZ7..7..L/7./7./../17_; 

Acele Satıl k 
Bağ ve zeytinlik 

Turgutluda istasyona 15 da
kika mesafede 16 dönüm çe-
kirdeksiz üzüm bağı ile Ka
sabaya 20 dakika mesafede 
Ermenas çayı şosesi üzerinde 
gün doğudan gün bClbya dikil
miş 450 ağaç zeytinlik acele 
sablıktır. 
Turgutluda binbaşızade Hakkı 

İzmirde borsa memurlarından 
İsmail, İstanbulda da tütün sev
kiyat şubesinde Sami beylere 
müracaat. H-3 (972) 3-5 

Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

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

nasül hastahkları 
mütehassısı 

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

Göz Tabibi 

Lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastahkları müte
hassısı: 

ikinci beyler sokağı No. 65 } 
Telefon : 3055 

746 s. 7 ı' ..---.~~ 

Dr. Ali Rıza i 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

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

Telefon : 2987 

s 7 248 

Tecrübeli Bir 
Muallim 

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

ıstiyenlerin idarehanemizde 
(Zeki) bey namına tahriren ve-
ya şifahen müracaat edebi-
lirler. 8-7 

A• IWW*St% 

Ta1ehe Velilerine 
İlk mekteplerde okuyan ve 

her hangi bir dersten geri kal
mış çocuklara ders verilir. Mu
allim derslerini talebelerin ev
lerinde verir. İsteyenlerin ızmir 
borsasında zahire simsarı Şem
settin beye müraeaatlan. 

(10-10) . 
ilan 

339 Senesinde Artvin asker
lik şübesinden aldığım terhis 
teskeresini zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

İzmir İnhisarlar memurların
dan 312 tevellütlü Mustafa oğ
lu Nuri. 

Hopa orta ova mahallesinden 
5128 ( 999) 

• 
M ZEKAi BRA 

Muayenehane: İkinci Beyler sokağı No. 45 Beyler hamamı 
karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 

Telefon: 3806 

Metin Terzihanesi 
Kabasoğan Sokağı No. 16 

Sağlam zarif ve nispet kabul etmiyecek derecede uzuz elbise 
diktirmek istiyenlere Metin Terzlh nesini tavsiye ederiz. 
Bir kerı·e ziyaret ediniz. Göreceğiniz ucuzluk ve zerafet karşı-
sında hayrete düş:ceksiniz. 5 - 10 

METALLüM l 
Lamhalarını tarcıtı 1 
edfııltr hi9 bir za 
rıHrn altlınmamı~· 

lardır. 

.Cünki: 
Emıaliu• naza 

ı au aarfıyatı AZ 

Ağrıların ve soğuk algınlığının seri ve 
kati tesirli devası, ambalaj ve komprime

lerinde EFJ. al~meti farikasını taşıyan ha
kiki ASPIRINdir 

İsrarla tASPiR • 
.--~2-.ve 20 komprımelık amba raı ıarda bulı.1nur. """r'"'°""'" 

Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

ı~ı~ı hol y~Ane s~-~~~~~~~-~--~----~---~-~ lambadır. 

Hor bayidın 
arayınız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

, it'ktrık ına!zeıuc 

t ıcaretbancu11 

p,.~IAIUı&ICllM r 

TEL(f ON 3323 

Umum Hastalarm Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğum 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk. korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaJan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğriJikleri doğrultma ~i
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. taleb~lerin çalışma esnasında fır
Jayan kürek kemiklerinin gayri tabiiJeşmesine mani olmak 
için korsalar. 

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

MÜTEHASSISI 

-t~a.hrl Hiza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
10- 20 (355) S.7 

. ·. 1 ... ., 
. . - - . . 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Operatör - Doktor 

Ta.lısln Dft.seyln 
Hastalarını her gün sabahtan akşama kadar kendi has

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

Tahsin Bey Hastanesi 
18-26 (764 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Lira 

Karantina vapur iskelesinde 1/4 numaralı sinema 5000 
Tepecik Sürmeli sokak 77 erki 67 taj numaralı dükkan 160 

" " il 48 u 42 " il " 800 
" " u 50 " 44 " " il 800 
il il " 51 il 41 il u " 600 

Ayavukla Gaziler Kemer caddesi 117 eski 127 taj numaralı 1000 
dükkin 
Tahir sokağı 32, 32/1ve8/lOtaj numaralı hahvehane ve dam 600 

Kemer caddesi 195 eski 217 taj numaralı dükkan 850 
Kağıtane caddesi 170/1 eski 178 taj numnralı dükkan 400 
Tepecik Armutlu sokak 7,9/11 eski 9/11 taj numaralı dük- 300 
kan ve dam 
Tepecik Bozkurt sokağı 11 numaralı Rum mektebi binası 450 
Kahramanlar Sepetçı sokak 59 eski 45 taj numaralı dükkan 150 

" Demiryolu 8 eski 12 taj numaı alı dükkan 300 
Mersinli Bornova çaddesi 97 eski 105 taj numaralı kahvehane 450 
Yukarıda yazılı emvaJin mülkiyetleri peşin para ve ikinci ter

tip mübadil tasfiye koponile ödenmek üzere 6/12/934 Prşembe 
günü saat 14 te ihal ccliJmek üzere müzayedeyt: konulmuştur. 
Taliplerin .o saatte mılli emlAk müdürlii;üne müracaatları. 

4 57 (995) 

HiŞ GEl.1DI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIRS~ .. T 
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 etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sabş mahalli : Kestane pazarında No. 10 
885 T elefo:ı 3937 

Ne Vantus, 
Ne Havlu, 

Nezlen"zi Geçiremez 

Selim et 
En birinci 

NEZLE 
düşmanıdır. 

Ağzı, bumu, ciğerleri, bu-
gazı mikroptan korur. 
İsme dikkat 
SELAı\lET FERll~ 
U ınunıi depo : 

S. FERiT 
Şifa Eczanesi 

Ne Ihlamur 
T. diyc-t 



Ttınl A11r 

Irgat Pazarında Azizler Sokağında 
. ..----

. 

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

il 

~UDA.BAYA 



Sahife t2 
VE -. 

1. \ l. 
W. F. II. Van Der 

Zee & Co. 
MACEDONIA vapuru 3 1 ci 

ı<anunda bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen'e 
yük alacaktır. 

FRIESLAND vapuru 15 birinci 
kanunda bekleniyor 18 birinci 

kanuna kadar Anvers, Rotter
dam Hamburg ye Bremen için 
yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

HANSBURG vapuru Halen 

limanımızda olup 27 son teş

rinde kadar Anvers Rotterdam 
"'e Hamburg için yük alacaktır 

ARMEMENT DEPPE 

GIRONDE vapuru 2 birinci 

kanunda bekleniyor.Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 

EXPORTER vapuru 3 birin 

d kanunda bekleniyor Nevyork 

Boston ve Filadelfiya Norfolk 

ve Kamden için yük alacaktır. 

EXIRIA vapuru 9 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 

için yükliyecektir. 

EXfLONA vapuru 26 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

JOHNSON LINE LTD. 

QTERNMORE vapuru 24 
son teşrinde gelip Liverpul ve 
Anversten yük çıkarmıştır. 

GANDIAN P ACIFIC STEAM 

SHIP AND RAIL W AY CIES 

Liverpul, Montreal, St. Jbon 
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 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru elyevm li-
manımızda olup yirmi aitı teş

rinisanide Amsterdam ve Ham
burga hareket edebektir 

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

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

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

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

HEMLAND motörü 2 kanunu 
evvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburğ, Copen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
beıg ve lskandinavya 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 MARITİM 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
Jiye hareket edecektir. 

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

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. . 

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

Telefon : 2004-2005 

MaJ...·Jne \le lnfaalı Bahriye Mütehassısı 

ETUP UEllAI~ 
Makine ln1alathanesi 

Knınıırn 50 

Miieı:ı!escıuııı 

mamnlı'itı 

olarnk 

ıulct ıııakıı . 

lzınırde 

fit 3 l ı y t' tl Nl 1 r 

A li\l.aılnrh, 
ıın lıu ıııırkıne· 

fırnlıyet 

lı ıı k kın el" 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

) aAhane \le l.Jn DetJırme11ıerJ 
lc;ııı lıılııııııım st iit , .• , Pıl• ,. '' "" • l'ılılı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
öavızgen • 

ı ı n hoyc!n ve her 1\ ın· vtıt 

Bilumum D<·niz Jşlerl 
J)ıırlııııler, ııı ıımlıalar 

ı esi sn t ı mı h" ıı ı k ı y u a :rn ı ı -ıii r 
her c1 11s mahrukat üzcrirır \";ıH:lı•r , . ., s:ıır ·,~ı"r ,Jı·rıılııı 

m·l l olınııır. \"P k:ılııı 1 ılı l ır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••a••••••••••r• . 
~SIHHAT BALil<.YAGI . . .. Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

İki Defa SUzUlmUştür 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Hamili Nüzhet 

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

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur A€entesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

TAHLİYE . ÇİN BEKLENİLEN 
VAPURLAR 

ALGERIAN vapuru 26 
ikinci teşrinde Londra ve 

Anversten gelıp tahliyede bu
lunacak ve ayni zamanda Lon

dra ve Hull için yük alacaktır. 

GOURKO vapuru 5 birinci 

kannnda Hull Londra ve An-

versten 

EGYPTIAN 

rinci kanunda 

Swanseadan 

vapuru on bi

Liverpool ve 

DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
T AHMiL İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 

ARTA vapuru 2 b:rincı ka-

nunda Hamburg, Brem en ve 

Anvers. 
NOT: Vürut tarihleri ve 

1 JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 

İZMİR, PİRE TRİYESTE VE 

SUSAK İÇİN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti İzmir 

Triycste 5,1/2 gündür. 

Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 

öğleyin hareket edecektir. 

ilk hareketler: 

21/11/934 BLED 

28/111934 SRBİN 
5/12/934 S.S BEOGRAD 

DİKKAT: vapurlar Çarşam-

ba günü saba~ yük almıyacak

lardır. 

Pire ve Triyes~ yolcuları 
için fiyatlarda tenzilat yapıl-

mıştır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü

racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 

vapurhmn isimleri üzerine mes'u han No. 13-14. 
Jiyet kabul edilmez. (189) Telefon: 2548 

( İhlam.ur) Baş 
mahsul 
çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmıyan hususi pa-
ketlerimizin ihza"'rma başlan
mıştır. Dükkanında satmak 
üzere bizden paket alan esnaf 
ihtiyaçlarım temin etsinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdar. Paketler 5 - 10 
kuruştur. Karadeniz mab ı~--

salep tozunun zarif kutu
ları yalnız 15 ku-

ruştur. Toptan alanlara iskoT
to yapılır. 

1 ıd k Bulaşık ve cila 
şı a tozu emsaline 

faik va daha ucuz olmasına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 

Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag!.. 

Flayozen sinek ilaçlarının her boyda kapalı kutulan vardır. Dök

mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

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

elbiselerinizi istediğiniz renkte boyarsınız. 
Resmi ruhsatnameyi haiz LEYLEK markalı rasbk 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 macunları, kakao, kolonya, kola, 

tutkal, demirhindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 
mustarda, çiçek boyaları, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : 3aa2 

JB.AI1': :EI.ELE 
Kemaf Kamil Beye 

J.ı l\ •'I• - .-.. ı•· pc · ı •(\ ıh.tıu~l hfuıııl lıoyııı lliuııu l ) kolon1a1ını 

'kclım f'ılohılır mıyııııY! 
J\iiı;iik lıaııı m- Çok mersi, Kemal JHuuil bt~ HilAI eczaba· 

nNıiııılı:ı Bahnr çi<;(l!?İ , Altın raya, Yaıerııin, l!.,nlya kokuları 

<:111ılı·n hanım lam ({Wııiil) de nriyormuş. 
.Eı kek - Şu .reni ynptı~ı G<in iil kolonyaeınt mı'1 

l{iic.-iik llaıııı:.:ı - Ent. G<>nüldt öyJ• 1tbbar bir koku öyle 
fıisunkıh ve hayali hir znk T• zaufet var ki .. VtıllıHıİ blttl 
::ıcıklRTıcı neler ur hir bıl&t'niz •• 

27 Teşrinisani 1934 

Eczahanesi 
Müstahzeratı 

Sa~~ I"'osyonn 

Komojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 

sacları besliyerek dö
ki.ilmesine mani o!ur. 

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

Tanınmış eczahane· 
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

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

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

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

reş şubelerinden diplomalı Minik kadın berberi B. Sıtkı 

bey mükemmel bir salon açtı. Son defa yaptığı tetkik se
yahatından yeni sistem ve fennin bir harikası olan ondüle 
makinelerini de getirdi. Bunlar biri elektrikle diğeri buhar 
ile işliyor. Altı aydan bir seneye kadar dalgalı kıvırcık veya 
lüle bükle veya geniş ondüle şeklinde olmak üzere devamlı 
öndüle yapıyor. Saçları taze ve nemli tutar. kırmaz, bozmaz 
sarartmaz yakmaz. Boyalı boyasız oksijenler her çeşit saçı 

· öndüle yapar. Bütün bunlar yarım saattan bir saata kadar 
bitiyor. Eskisi gibi insan için ıstırap değil eğlenceli bir 
şeydir. Fazla olarak Parisin son keşfiyatına Parisin en bü
yük üstatlarına göre makyaj nsullerini gösterdiği gibi mak
yaj vasıtalarını da ucuzca satıyor. Doğrusu bu şalona 
"Hanımların saadet kaynağı,, demek yaraşır. 

- Aman bana da adresini ver gideyim. 
- Söy)iyeyim: Keçeciler caddesi numara 122 üç katlı 

yeni binada B. Sıtkı. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRl(;I 

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 

İzmir Belediyesinden 

Ten bi hnaıııe 
Bilet satmak suretile balkı 

taşıyan nakil vasıtalarında bi

let veren memurların ellerini 

tükürükliyerek biletleri serisin

den ayırmak suretile müşteriye 

vermesi yasaktır. İşbu tenbih

nameye aykırı hareket eden

lerden beş lira maktu ceza alı

nacağı ilan olunur. 938 (997) 
1 - 58 adanın 12 numaralı 

arsasına ilave olunan kısmın aa

bıı 8/12/934 eaat 16 da kapalı 

müzayede iledir. 
2 - Halim ağa çarşısında 

yeni yolda 6 numaralı dükki' 

nın senelik icarı 8112/934 saat 

16 da açık müzayede iledir. 

3 - Karşıyaka yamanlar su' 

yu memba havuzlarının muha: 

fazası için yapılacak iki bekÇ6 
kulübesi işi 11-12-934 saat 1 
da pazarlıkladır. . 

İzahat almak için baş katıp' 
liğe müzayede ve pazarlığa jş' 
tiralC için de söylenen gün ~e 
saatte depozito makbuzları e 
belediye encümenine müracs•(t. 

16-27 4960 (938 


