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Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
-

Guııılıuriyetiıı Ve Cıımlıuı·iyet Eseı·iııin Bekçisj, Sabahlan Çıkar Siyasi Gazetedir 

üf z 16 Milyon 720 Bindir 
Türk- Elen Oluyor? 

~:ş:ti::;: ~;;a:~: ~ı~:ü!~~ 1 manyanın Mukadderatını idare 
:duaş~~~r~~~ ~z~;uı;:ı;~~n:

0

;::~ Eden Hitler Mi General F ritsch Mi? 
Dış ışlerı bakanımız Cenevreye . ' 
giderken yine Atinaya u'i°rl'·a- .~arıs, 29 (_ H.R ) -. Şansölye 
cak bu görüimeleri yenileye- Hı_t.er ale!hınde suıkast yapıl-
cektir Ba:kan an1 :ışmasmın dıgına da;r yabancı hükumet 

: . T"" k El merkezle~mde do!aşan haber-
temelını kuran r - en !eri Berlin • h fT ., 
uluslarıııın sıksık konuşrnala- lünç s·r resm~ metla ı ı d~u-

d A , · ' '" !lla rıvaye er ıye 
rında kazanç va; ır.. . ra.~.rın- tavsif etmiştir. 
da ki arka~aşlıgı ık'. ul~e Po•ı Journal diyor ki: 
sınırlarını bır sayacak kaaar R~· ~ . 1 . • • 
ileri götüren ve bunu a ıkça .. ~y,ve Hıtıerm ıktıdar mev-

t .. ··ı · ulu • .. kııne gelcesine yardım etmiş-acuna yayan oru erın, s.a. . B 
arası işler;nin çok kanşık bu- t r. undan ctifrü Hit!erin her-
lunduğu dakikalarda böy ece ;.ey~en evvel askeri fırkanın 
5 ,k sık konuşma!arı şaşılacak pro~r~ınını ta~bik etmesini is-
bir iş dei'ril sevinçle görü!ecek temıştır. Bu s·yasa Alma:ıyada 
b

. d " ' E b d Hohenzol ern hanedanının sal-
ır avranıştır. u acım an . 

b 1 lan.tını ıadeve mecburi asker-
iki törü adamlarının u u ma- l"k , . .. ·. , f · 

. .d. · • · u ı:ı ı ' .a ınatu tu.Işte 
larm, düzgün hır gı ışın geregı Almanyanı i m !< e bulunduğu 
sayanı. yol bu yo:du •. 

Anca!< son aylardak Büyü Ulus Fijraro diyor ki: "Bugün Al-
Kurultayında onay anan 1-iwe ınanyaya kuma: d:ı eden yalnız 
Yasası elen gazetelerince aykırı H • 

İ ıer dı.:u'ldi;·. H:tler, General 
bir düşünüş ve görüşle kn"ŞI· 
1 ~ndı. Bu gazetelerde arkada - v C'I F rasc!ı ve Doktor Schacht-
1 ·· 

1 
yakışınıyan yazılar çık.ı. hı·. Muhak!-.ak olan birşey v:ırsa 

n:z durumuzun sağlamlığından ° d'l Alman kazanının kayna-
k ld llıtıı:ı· J,sıııu Goıııleklılı•r 111·11111 11/. 

önenin bizim yönümüzde olma- ma ta o uğudur. 13 Haziran-
sından bu yazılara kulak as- dan sonra Alrnanyanın dahili halinde nasıl bir durumda bu- bırakma işi etrafında geniş gö-
madık. kavgalarma daha geniş mik- lunacağını bildirmesi kadar bu rüşmeler olacaktır. Savaş teh-

Ağır başlılığı elden bırak- yasta şahit olacağız.,, korkunun önüne geçebilecek likesi geçm:ştir •• iman disipli-
madık. Netekim Bay Tevfik lngilterenln Durumu bir şey yoktur. ni, Hitlerin vaadlarını tutaca-
Rüştü Aras İstanbula dönüşün- PARİS, 30 {H.R) _ Londra- Savaş Tehllkesl Geçti ğını acunu inandıracaktır. Gü-
de Türk gazetelerinin bu ağır dan bildiriliyor: Fortnighty Re- Berlin 30 ( H. R) - Vol- nün en büyük davası olan Sar 
ba,lılığından sevincini bildirdi. view'deki acunun durumunu kischer Beobachter 1935 yılın- davası bir kaç gün sonra ken-
Biz gazeteciler siyasal işlerde tetkik eden M. Vicklıam Steed da basgöstermesi oran1anan di kendine halledilmiş buluna-
ağır başlı davranmak, uluslar diyor ki: Bir savaş korkusu hadiseleri tetkik ederek diyor caktır. Sar uluslar arası bir sa-
arasındaki arkadaşlıkları koru- yakın veya uzak olsun, lngilte- ki: vaş kongusu olmaktan çıka· 
mak yerindeyiz. Eğer biz de renin daha bugünden savaş - Yeni yıl içinde silahları caktır. 
Elen gazetelerinin yaptığını ;;-:::.- -==:...._:;=::..:===============-=-:::-:;::;..._====-=====:=;:=.;;..:;-:.:.· === 
yapmış olsa idik, uluslarımız B Ik ••k •k K • 
iki ülke arasındaki arkadaşlık a an o onomı onse 1 
sözlerine nasıl inanabilirlerdi? 
Barışı seven gazetecilerin bi: 
rinci borcu uluslar arasındakı 
anlaşamamazlıkları körüklemek 
değil, bastırmaktır.Ateşe pet
rol değil su dökülür. 

Bu durumdan Yunanlı arka-
daşlarımızın tuttukları yol yan
lıştı. Gereklendiğinde birbir
leri için kanlarını dökecek olan 
iki ulus arasındaki anlaş
laşmayı papasların kılık işleri 
yüzünden yıkılacak kadar zayif 
temelsiz göstermek, bu anlaş
manın derinliğini anla :nam ak 
demekti. Çok sevıniyoıuz ki 

1 • 
törü adam'arı Elen ı;azete.erı-
nin yazılarını onaylamadılar. 
Türkiyenin iç işi ve devrim 
i ,:nin bir kolu o:acı kisve ya
s~sı üzerinde durmadılar. 

Bizim dü~ündüğümüz gibi 
Larış iç;n ço . .; geniş bir temel 
olan Türle - Elen dostluğunun 
acarlığını bazı düşman!arın iç
bn içe sevinmelerine alan ve- 1 

ı ccek sarsıntılardan uzak tut
tular. Bizim anlayışımıza göre 
·,·ürk- Elen anlaşması bir söz 
ueğil iki memleketin karşılıklı 
::ıssı!arını koruyacak varlıktır. 
:.:i ülkeye düşen bu varlığı 
:~er türlü düşüncelerin üstünde 
tutmaktır. Bugünlerde Dış ba
kanımızın Atinaya yapacağı 
yolculuğun bu dileği yerine 
getireceğinde işkilimiz yoktur. 
Elenli yoldaşlarımızın da bizim 
tuttuğumuz yoldan ayrılmıya
caklarını, ulusları birbirlerine 
kaynaştıracak yollarda çalış
madan geri kalmıyacaklarını 

ummak isteriz. 
~. C>cakoğ1u. 

Son Kanunun Üçünde Atinada Top
lanacaktır - Ulusal Uyelerimiz Seçildi 

!Jrı !! J la snı ı Srı ka 

ANKARA 29 ( A.A ) - An
kara da İmza olunan Balkan an
laşması statusu ile Balkan dev-

Y ugoslavyada 
Belgrat 29 (A.A) - Yugos

lav milli fırkası merkez komite-
si yeni siyasal durumu tetkik 
etmek için dün toplanmış ve 
bu durumun inkişafını takip 
suretile hükumetin icraatı hak
kında bir hüküm vermeği onay
lamıştır. 

Jetleri arasında ökonomik ·mü
nasebetleri arttırma yollannı 

araştırmak üzere tesis olunan 
ökonomik konsey son Kanunun 
üçünde Atinada toplanacaktır. 
Bu top!antıya Türk ulusal ko
mitesi üyesi olarak Trabzon 
saylavı bay Hasan Saka, öko
nomi bakanlığı müsteşarı bay 
Faik Kurtoğlu, dış işleri ba
kanlığı ticaret işleri genel mü
dürü bay Vedi, Türkofis baş 
müşavirlerinden bay Burhan 
Zihni ve İş Bankası g~nel Mü
fettişi bay Sami iştirak ede
cektir. Komiteye eksper sıfatıy
le Türkofis Balkanlar mesaisi 
tetkik şefleri bay Hulki, Sur
han ve bay Melih, Cumhuriyet 
merkez bankası kambiyo şefi 
B. Cabir balkan komitesi büro 
şefi B. Şinasi ve dış işleri ba
kanlığı müdürlerinden bay Atıf 
refakat eyliyecektir. 

Türk ulusal komitesi üyele-

Bay Jo'ııik K111"lo{jl11 
rinden bir kısmı bugün lstan
bula hareket etmiştir. Bir kıs
mı de yarın hareket edecektir. 
Komite 31 İlk kanun günü fs
tanbuldım kalkacak vapurla 
Atinaya gidecektir. 

Millet Mektepleri Ankaraya Döndü 
Antep, 29 (A.A) - Bu yıl Ankara, 29 (A.A) - Busa-

vilayetimizde kasaba ve köy- hah iç işleri bakanı bay Şükrü 

!erde aiti k d 1 1 k 
Kaya İstanbuldan, C. H. F: ge-

sı a ın ara oma 1 k"t"b" b R p k ne a ı ı ay ecep e er 
üzre 97 Millet mektebi ders-

hanesi açılmıştır. Bu denha
nelere 110 kadın ve 2621 
vatandaş devam etmektedir. 

Kütahyadan dönmüşler ve du
rakta ıaylavlarla bakanlık ve 
fırka ileri gelenleri tarafuıdau 
kUfllaumıılardır. 

Polislerin Mesleki Bilgi
leri Arttırılacaktır 

Haftada İki Gün ikişer Ay Sürecek 
Konferanslara Dün 8aşland1 

Değerli emniyet müdürümüz r. 
Bay Feyzi Akkorun polisleri-
miz için çok yerinde bir te
şebbüslerinden geçenlerde balı- ı 
setmiş ve İzmir polis kadro

sunda mevcut lıütün polisle-
rin mesleki bilgi ve terbiyele-
rini artırın· k maksadile Hal
kevinde beher devresi iki ay 
devam etm~k üzere muhtelif 
ınevzeular etrafında konfe
ranslar verilmesinin tekarrur 
ettiğini haber vermiştik. 

Bu konferanslardan birincisi 
dün Balır;babadaki Halkevi sa
lonunda ve İdari kısım başkanı 
bay Yaşar Barış tarafından 

Soıııı 8 iııci Sahi/'cıl" 

Habeş Toprağında e -
lediklerini izliyorlar .. 
Bombardıman 

istikşaf ta 
Roma, 30 (H. R) - Ha

beşistan hükumetinin No
elden bir gün önce Ulus

lar arası kurumunun ge

nel yazıcılığına verdiği 
nota münasebetile bura-

da hayret izhar olunmak

tadır. Siyasal çevrede söy 

lendiğine göre, ltalyan 
ordusunun Habeş toprak
larında ilerlediği duyumu 
asılsızdır. İtalyan milisle
rin işgal ettikleri Afdud 

(A'ual) gibi İtalyaya ait 
bulunan Vader kazasına 

bağlıdır. İtalyan tayyare
leri Faldoyu da bombar
duman etmemişler, sadece 
burada Habeş kuvvetleri

nin toplanması yüzünden 
bazı istikşaflarda bulun
muşlardır. İtalyan hüku
meti askeri hareketlere 
girişmek niyetinde değil
dir. 

Etmemişler .. Sadece 
Bulunmuşlar .. 

1 1 

Buhranın Tesiri 

Delikanlı nafile yorulma... Al şu anahtarları .. İçerde para 
bulunan paylaşalım .. 



Sebffea 

Soy Adlarının Kütüğe 
Yazılması Devanı Ediyor 

·--· -· Devlet demiryollan kısım fen 
M. Aziz Erulus. sahil sıhhiye 
merkez muhafızı Mustafa Er
ciyaz, Çivici hamam civan 
bakkal Mehmet Fuat Erkuş, 
maarif müdürlüğünde Refik 
Edeş, Tiiccardan Hakla Elbir
lik, Birinci kordon komisyoncu 
Arif Erzeybek, Peftemalcılar 
terzi Necati Elmas taş, Ticaret 
odası tahsil memuru Nevzat 
Elaman, 1 cra hakimi İsmail 
Hakkı Ergüvenç, Orman mü
düriyet odacısı Mercan Erglinel 
İthalat gümrük muayene memuru 
Şerif Eraltay, Basmahane ma
liye veznedarı Hulusi Engür, 
100 numaralı polis Mes'ut Eş
me, gümrük muayene başme
muru Eler, Güzelyalı Tavaslı 
çıkmazı Nu. 8 Ferit Ergol, 
Bornova inhisarlar odacısı Ah
met Erçeri, Cemal Engel, As
malımesçit Karaman sokak 72 
numarada Bekir Erbuge, Ba
hariye mahallelİ 48 numarada 
Veli Erzın, gümrlk muhafaza 
taburu kumandam Ihsan Ergün 
Tayyare Cemiyetinde daktilo 
Bedia Eymel, Tayyare cemi
yeti memuru Sadık Erkaaden 
Arapfınnı caddesi 117 numa
rada Faik Eryenq, icra me
memurlanndam Eytip Ertok, 
17 numaralı polia Marat Erce, 
Kemeralb bekçi Osman Kker, 
Bornova cami Hkak Hamza ve 
Salih Erkoç, belediye cıvan 11 
numarada tnccardan Muharrem 
Erdokanlar Karataş varidat 
kaleminde Y abya Erton, icra 
muhasebesinde hatip Salihattin 
Erzık, Buca Ödemiş mahalle
•inde Hasan Elal, Bauaanede 
Jbarahim Huu Edgi, po•ta 
memurlanndan Osman Erenp, 
221 numaralı polis Mehmet Friz, 
Burhanettin Engaııu, Gümrük 
muhafaza iate zabiti Aliet
tin Emlek, Karantina Omit 
sokak 7 numarada Kadri Er
tenbey, Güzelyalı Reşadiye 
sokak 17 numarada Hikmet 
Erdoçek, şekerci Ali Galip de
posunda Osman Feyzi Ermişli, 
282 numaralı polis Mahmut 
Hilmi Erceylan, belediyede 4 
numarada Sadi Erlevent, Peş
temalcdarda Suphi Emin Er
kin, Alsancak Hayat sokak 4 
numarada Mecit Bigalı, Olti 
mektebi muallimlerinden Zeh
ra Elgin, ihracat gümrüğü mu
ayene memurlanndan Etem Ali 
Eren, Bornova Naldöken mual
limi Riza Erbate Dayıemir ma
hallesi 94 No.da Kemal Ertopçu, 
Molla Ahmet sokağında 57 
marada Yusuf Ziya Erdik, 
Devlet demiryollan 7 inci iı
letmede Tahsin Ençer, Posta 
memurlanndan Mustafa Elbi, 
Devlet demiryollan 7 inci iş
letmede tornaci Rahmi 
Eb, Ankara mektebi muallimi 
Sadiye Ersen, 

Belediye kantarcılarından 
Emin Alkoç, Aliağa mahalle

-sinde bağcılar sokak 89 numa-

rada Celadet Akugur, Tütün 
inbisannda sevk anbannda Ce
lil Arisan, 60 numarah bele
diye memurlanndan Muharrem 
Akdan, Bayraklı polis memur
lanndan Ali Aygun, Alman 
bankasında Nabi, Aziz ve kar
deşi Kemal Aktel, Kız muallim 
mektebi riyaziye muallimlerin
den Akman, 202 numaralı 
polis Hakkı Ayduol, 171 
numaralı polis Sabri Ala
ku, Askeri hastanesi eczacı

sı Akif Alpemre, Fevzipaşa 
mahallesi 112 Cemil Ayvaz, si
cilli ticaret katibi İzzet Andaş, 
basmacı Kamer Aytumur, 2336 
numarali gümrük muhafaza me
murlarından Mehmet Feridun 
Alkandır, belediye kantar da
iresinde Recep Algüneş, 321 
numarah polis Hüseyin Akışık, 
İt Bankasında tahsildar Ziya 
Kemal Alkanat, hastahane cad
desi karanlık sokakta 6 numa
rada Ahmet ve hemşiresi Le· 
bibe ve Zübeyde Ağar, tapu 3ün
cü mıntaka ki ibi Mehlika ve 
babası Tahir Alpgray, Bayraklı 
Menemen c. 99 No. da Ali Naci 
Anlıak, tüfün fabrikası ma
mul tütün ambarında çenherci 
Mustafa bay Abaşgır,Buca be
lediye caddesi 38 numarada 
Kazım Atala, Fatih mahallesi 
Bektaş sokak 7 numarada Şa· 
han oğlu Şakir Akçe, ticaret 
mahkemesi başkatibi Fehmi 
Aybar, sabuncu Ömer Muhar
rem Apaydın, 122 numaralı 

polis Nazım Akpulatman, Odun 
pazan 60 numarada Ali Riza 
Akgureş, hastane inzibat zabiti 
Hüseyin Hüsnü Atıl ganer, 
Balh kuyu Hacı Ali caddesi 
49 numarada Mustafa oğlu 
Enver Alpay, Pazaryeri Kara 
kadı 34 numarada İbrahim 
Necati Arşınlar, İnhisarlar baş 
müdüriyet muhasebesinde Ziya 
Akol, Abajoli basağı Hasan 
Ataç, Alaybey Mithatpaşa cad· 
desi 41 numarada Naci Arkun 
han, Aydın demiryolunda Hatip 
Mehmet Tevfik Arol, Aydın 
demiryolu Cer dairesi tercü· 
manı Tevfik Kamil Adalı, Tel· 
graf kişe memurlarından Mü
bahat ve kardaşı Orhan Abel 
Buca nahiyesi müdürü Rifat 
Aras, 180 numaralı Polis Ek
rem Akalan, 57 numaralı polis 
Abdullah Akcan Karşıyaka 
posta ve telgraf memurlanndan 
Mansur Aran, Bornovada yüz· 
başı Mehmet Ali Koçoğlu soy 
adlarını kütüğe yazdırmışlardır. 

-- --- .. 
Bay Avni Doğan 
Dikiliye Gitti Bugün 

Menemene Uğrıyacak 
Fırka vilayet İdare heyeti 

başkam bay Avni Doğan Dıki
li fırka işlerini tetkik etmek 
üzere dün Dikiliye gitmiştir. 

Bugün de ~~cnernen fırka kon
gresinde bulunacak akşam şeh
rimize dönecektir. 

ELHAMRA 1. Milli 
KUTÜPHANE SINEMASI 

ÇARŞAMBA gününden itib~ ren takdim 
programda beyaz perdenin emektar çifti : 

IVAN MOSJOUKİNE ve TANlA FEDOR 
Tar fmdan temsil edilen " Bir Nice Karnavalının hikayesi ,, 

:<arnaval Çocuğu 
Dikkat: Bu güzel ve eğlenceli filmin bayramda program 

değiştirmek mecburiyetinden ötürü yalnız 4 gün gösterilecektir. 
PAZAR gününden itib:ıren : AYSEL, Bataklı Damın Kızı .. 

mm ........................................ .. 

SANA TAPIYORUM 
Şen ve tuh Alman opereti muvaffakiyetle gösteriliyor. 
Bugün seanslar : 15 - 17 - 19 - 21,15 

Yeni Asır 

Komünist ıKarşıyaka Yamanlar Su
Taslaki;;11ın Ka-yu Neden Verilemiyor? 
rarı Tasdik Edildi H Ik T . S y .1 . A I . 

K ... tıtk k til a a emız u en mesı rzusu şı omums yapma sure e 

TürJ:ö~e c~uriyeti hükiiınet Geciktiriyor. Borular Temizlettiriliyor 
şeklını tepdıle teşebbüs etmekle 
suçlu modelci Kerim, bayan 
Melek ve Ali oğlu Süleyman 
Sırrı şehrimiz ağır ceza mah
kemesince dörder sene hapse 
mahkum edilmişlerdi. 

Maznunlar bu kararı şahsi 
istidalarile temyiz etmişlerse 

de temyiz mahkemesi hükmü 
tasdik ve evrakı ağırceza mah
kemesine iade etmiştir. 

.L9 11 11 

Memurlar 
Maaşlarını Alıyorlar 
Memurlara salı günü birinci 

kanun maaşları tevzi edile
cektir. 

Belediye memurlannın bir 
kısmına dün teşrinisani maaş

ları verilmiş ve bir kısmına da 
bugün verilecektir. --· &ki ö]çüleri 

Kullananlar DUn 
Yakalandı 

Karşıyaka pazarında bele
diye varidat müdürü bay Celil 
ve belediye zabıta baş amiri 
bay Ali Riza taraflarından ya
pılan umumi bir yoklamada 
eski usulde bazı kantar ve te
raziler bulunarak müsadere 
olunmuş ve kullananlar hak
kında kanuni muameleye baş
lanmıştır. ...... -

Mekteplerin 
Demirbaş Eşyası 

Mekteplerde demirbaş eşya 

defterlerininin tekrar tetkik 
edilerek aynca mazbatalar tan
zim edilmesi ve eski defterie
re göre fazla veya eksik çıka
cak eşyanın birer cetvelinin 
hazırlanarak gönderilmesi kül
tür müdürlüğünden mektep mü
dürlüklerine bildirilmiştir. ............. ,. 

Tarife Komisyonu 
Neden Toplanamadı? 

Elektrik tarife komisyonu bir 
hafta sonra toplanabilecektir. 
Geçen hafta toplanması lazım 
gden komisyon azadan birinin 
hasta olması hasebi!e top~ana
mamışhr. 

••••••• 
Saklı Eserler 

İzmir MUzeslne Gönderlldl 
Tire kazası içinden bazı kıy

metli asarı atika çıkarılarak 

şurada burada saklanmakta ol
duğu asan atika muhiplerı ce
miyeti başkam vali General 
Kazım Dirik tarafından haber 
alınmış ve bu eserlerin tzmir 
müzesine gönderilmesi kayma
kamlığa yazılmıştı. 

13 parçadan ibaret olan bu 
kıymetli eserle bu defe kayma
kamlıktan lzmir müzesine gön
derilmiştir. -

Konferans 
Tehir Edildi 

Yarın akşam Halkevinde 
verilerilecek olan konferns yıl
başı münasebetile Sah gününe 
bırakılmıştır. 

Posta Telgraf Memurları 
Posta ve telgraf memur!a

rının iki sene Şark vilayetle
rinde çalışmaları mecburi ola
cağını geçen gün yazmıştık. 
Aldığımız son bir habere göre 
şimdilik Şark viliyetlerine ter
cihan genç memurlar gönderi
lecektir. Bu suretle memurların 
terfi itleride daha muntazam 

1 bir tekle srirmit ol.cakbr. 

T esisah ikmal edilerek açıl
ma resmi Başbakan General 
İsmet İnönü'nün elile yapılan 
Karşıyaka Yamanlar suyu mes
elesi yine son günlerde şikayet 
mevzuu olmağa başlamıştır. 

Gazetelerin " su veriliyor ,, 
"su verilecek,, "başlandı,, "baş
lanıyor,, yolundaki haberlerine 
rağmen filen Yamanlar suyu
nun Karşıyakada eviere yeril
mesi imkan dahiline henüz gi
rememiştir. 

Bu vaziyetten sinirlenen bir 
kariimiz bize bir mektup 
göndererek acı acı şikayet et
miştir. 

Bunun üzerine bir muharri
rimizi belediyeye göndererek 
Yamanlar suyu tesisabnın son 
vaziyetini anlamağa memur et-
tik. Aldığımız maliimata göre 
Karfıyakada evlere su veril
mesi işi bir müddet daha teeh
hür edecektir. 

Sebebi de Belediyenin bu çok 
nefis olan suyun çok temiz bir 
halde isalesini titizlikle takip 
eylemesidir. 

Yirmi beş muhtelif kaynaktan 
toplanan suların bir merkezle 
Karfıyakaya indirilmesi kolay 
bir il olmamıştır, Buna ilave
ten müteahhit yeni boruları 

temiz!emiyerek bırakbğı ıçın 

su evsafını kaybetmekte, iste-

nilen temizlik elde edilememek
tedir. Bunun için de belediye 
boruların temizlenmesini müte
ahhide bildirmiş ve müteahhit 
hu işi yapmaktan içtinap ey
lediği için aralarında ihtilaf 
zuhur etmiş, belediye müteah· 
hit nam ve hesabına boruları 
iiaçla baştanbaşa temizleme 
ameliyesine başlatmıştır. 

Bir taraftan branşman işleri 
takip olunurken diğer taraftan 
da boruların temizliğine çalı
şılmaktadır. 

Abone için 450 müracaat 
kaydedildiği halde henüz branş
man bedellerini ödeyenlerin 
adedi elli üçü geçmemiştir. 

Tahliller neticesi suyun ta
mamen borulardan temiz bir 
halde geçmekte olduğunu tes
bit ettiği gün branşmanlan 
ikmal edilmiş bulunanlara der
hal su verilecektir. 

Dünde belediye mühendisleri 
Yamanlara kadar giderek te
sisahn son vaziyetini, boruların 
temizlenme ameliyesini gözden 
geçirmişlerdir. 

Belediye 175 bin lira sarfet
tiği bu tesisatı biran evvel 
işletmeğe gayret etmekte ol
masına rağmen bir türlü mah-
zurlann önüne geçilememesin
den bizzat müteessirdir. iş 
üzerinde hassasiyetle çalışıldığı 
muhakkakbr. .•..... ,.. 

Cirit Oyunlarının Yeni-
• 

den Canlandırılması için 
Dahiliye Ve Ziraat Bakanlık

larının Tavsiyesi 
Epiy zam1ndan beri ihmale ı teşvik uyandırmaları, meraklı-

uğrahlan ve en e..ski sporları- Jarın bir araya toplattırılarak 

mızdan o!an Cirit oyununun çoğalblması, çalıştınlması ve 
mühim faydalar kazandıracağı ayrıca spor evlerinde atlı kol-
ve bu sporun yeniden canlan- lar vilcuda getirilerek teşkila-
darılması hakkında içeri işler tın köylere kadar yapılmasına 
bakanlığından vilayete bir bu- yer verilmesi bildirilmiştir. 
yurultu gelmiştir. Oyuna çıkarılacak hayvanla-

rın yıpranmaması için Ziraat 
Banda Türkiye f dm an Cemi- bakanlığından alınmış olan mü-

yetleri ittifakının bu mühim iş taliada eski pabuç ve loca 
üzerinde tetkikat yapmağa baş- üzengileri yerine ala franga kul-
ladığı bildirilmiştir. landınlması, alaturka diz ~inle-

Çok yerinde olan bu isteğe rin de değiştirilmesi, oyun ter· 
esasen ıslahı hayvanat kanunu- tiplerinin hükômet ve beledi-
nun 12 inci maddesi de umumi yeler baytarlarının kontrolü 
bir çalışma sistemi vermiş ol- albnda bulundurulması ve bu 
duğuna göre bu oyuna layık 
olduğu ehemmiyetin verilmesi 
için valilerin büyük alaka ve 

Sehir Meclisi 
Riyaset Divanı Toplandı 

Şehir meclisi riyaset divanı 
dün öğleden sonra bir içtima 
yaparak bazı komisyonlarda 
münhal olan belediye azalarını 
seçmiştir. .......... -_ .... __ _ 
istatistik Sualleri 

1934 senesi içinde memle
kette kesilen hayvan mıktarı 
hakkında istatistik umum mü
dürlüğünce bir istatistik tanzim 
edilmektedir. 

Bunun için vilayet baytar 
müdürlüğüne gelen bir tamim
de mezbehalarda kesilen hay
van mıktanm tespit için bir 
cetvel gönderilmiştir. Bu cetvel 
doldurularak istatislik umum 
müdürlüğüne gönderilecektir. 

Bundan başka memleketteki 
tavuk, ördek, kaz ve hindilerin 
ve bir yılda doğurdukları yu-
murta mıktannm da tespiti 
iste 

şartlara göre memleket atçılı
ğının yükselmesine ça ışılması 
istenmiştir. 

Saylav Seçimi 
408 ikinci Müntehip 

Çıkaracağız 
Saylav teftiş heyetinin yap

tığı tetkikler neticesinde İzmir 
merkez kazasındaki 34 intihap 

mıntakasından 4.08 müntehi-

bi sani çıkacağı tesbit 
miştir. 

Otuz dört mıntaJrnya 

len intihap encümenleıi 
şamba günü öğleden 

belediyede bir toplantı 
caklard r. 

edi!-

seçi

çar
evvel 

yapa· 

Aym beşinde evvelce de ya
zıldığı veçhile defterler indi
rilecektir. . ..... .. 

Bey Cemal 
Bornova C. H. fırkası reısı 

Bay Cemalin bir haftadır grip
ten yatmakta olduğunu öğren

~emüe aıhhatlar ;izleriz. 

at l\anunuevveı ıea4 

Çeşmede ....... 
Tarla Başında Bir 

Cinayet Oldu 
Çeşme kazasının Parmiyan 

köyünde bir cinayet olmuş, 

Hasan oğlu Halil isminde bir 
şahıs, kain biraderi Bekir oğlu 
Hüseyini tabanca karşuuile ya
ralıyarak öldürmüştür. 

Katil Halil dün Çeşmeden 
lzmire getirilmiş ve hapishane
ye konulmuştur. 

Suçlu ağırceza mahkemesin
de muhakeme edilecektir. Tah
kikata nazaran hadise ~öyle 
olmuştur: 

Hadisenin vuku bulduğu gün 
kain biraderi Hüseyinle maz
nun arasında bir tarla mese
lesinden kavga çıkmış ve çir
kin küfürler neticesinde Halil, 
tabancasını çekerek kain bi
raderi Hüseyinin üzerine iki 
el ateş etmiş ve çıkan kurşun
lardan Hüseyin yaralanarak 
ö!müştür. 

Tabanca sesini işitenlerden 
İbrahim derhal hadise mahal-

line gelmiş ve orada Halili 
ayakta durur vaziyette gör
müştür. 

İbrahim Halile bu vaziyeti 
sormuş o da: 

- Hüseyin bana çapa ile 
hücum etti. O sırada tabanca 

elimde bulunuyordu. Nasılsa 

parmağım tabancamın tetiğine 

dokundu ve ateş alan taban
camdan çıkan kurşun Hüseyini 

yarahyarak öldürdü, demiştir. 

Küçük Haberler: 
Dlklll Kaymakamı 

Mezunen şehrimizde bulunan 
Dikili kaymakam vekili Edip 
Ôzyaman bu sabah dikiliye av
det etmiştir. 
Ata, Derhal Bastırlldı 
İkiçeşmelik Süleymaniye ma

hallesinde yüzbaşı Hasan soka
ğında oturan Salih kızı Hali
menin kızgın ötüyü_ süpürge
nın yanına bırakmasından yan
gın çıkmış ve derhal bastırıl

mıştır. 

Bay Halil 
Şehrimize gelmiş olan İzmir 

saylavı bay Halil dün ziraat 
mıntaka müdür !ğüne giderek 

mahsul vaziyetile alakadar ol
muştur. 

Bay Halil Çarşamba günü 
İstanbula gidecektir. 

General Kazım Dlrlk 
Vali General Kazım Dirik 

dün ögleden evvel bir müddet 
Hilaliahmer merkezinde ve bir 
müddet te Türkofis müdürlü
ğünde meşgul olmuştur. 

Geçmı, Olsun 
Üç dört gündenberi rahatsız 

bu!unan Ticaretodası reisi bay 
Hakkı Ba!cıoğlu eyileşerek dün 
ışı başına gelmiştir. 

lekenderlyede 
Befianmı,ıer 

İskenderiye Türkofis şube
sinden buradaki alakadarlara 

gelen malumata göre lzmirden 
Iskenderiyeye gönderilen kuru 
meyvelerimiz istandardizasyon 
ve ambalaj cihetinden çok be
ğenilmiştir. ---Bekçiden ŞUphelenmı,ı 

Karantinada Mitatpaşa cad
desinde 41 numarada oturan 
Hüseyin kızı Emine evinde 
bulunmadığı sırada kapısı açı-

larak bazı eşyasının çalındığını 
ve bu hırsızlığın mahalle bek
çisi tarafından yapıldığını iddia 
etmiştir. Yapılan tahkikatta 
hırsızlığı başkasının yaphğı 

anlaşılmış ve kanuni muamele
ye batlanmıştır. 

Tabancası Allndı 
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Şimdi iki Genç Kız.. Biri Ooktor 
Biri KadıP Gülüşerek Bakıştılar .. .. 

Her ün o a an has:· alara eden benzerinin sesini, ta için-
yetisemiyor ardı. oen duyuyordu: 

Doktor, genç arkadaşının - Bekar mı? Ne gülilnç bir 
yeniliğine, tecribesizliğine, bi- kelime oyunu yapıyorsun dok
raz da karkakhğına rağmen 
özenli, bilgili, şaşmaz ve çok tor .. Bağsız yaşamakla, bakir 
uilam teşhisine hayran olur, yaşamak bir ölçüye sığar mı? 
ona daima takıhrdı: Bir erkekle bir kadımn yaşa-

- Bravvo doktor, derdi.Sa- yış gidişi birleşebilir mi?. 
na en tehlikeli hastalarımı ina- İyi bir doktorsun. Bilgili 
mnm. "Ürkek kurttan zarar kafandan yann için çok umut-
plmez" derler.. 1 b li bili" · Genç kamı dudalrl•n bu dü- ar es ye rsm. 
flbıce ile biraz gerildi. Ufacık Fakat bunu ötesi ? Ne 
Arpintilerle babp çıktığı su- olursan ol kadın, kadındır. 

'runiçinde bir kerre daha döndü, Kolunu bir erkeğe dayatma-
prpmdı, banyodan çıktı. dan, bezgin ruhunu biraz eğ-

Emner teni pınl pınl yam- lendirmek isteğile herhangi 
yorclU. GeDİf ommlanndan ol- bir saatta bir bara, bir eğlenti 
18!1 • memelerinden, yuvarlak yerine, bir kahveye gidemez
kalçalanndan, iki cilldar sütun sin, gitsen göze batacak, çirkin 
pi ktlçiik apklanna kadar dedikodulara meydan verecek-
azanan dizlerinden süzu"ten sin. Hem vermiyor musun san· 
damlacıklar, ak taşlara yayıla ki ... Sen de biliyorsun ki iki 
yayıla ylildü. Edni ltanıozwıa bekir doktorun bir aaçak al-
nattı. tında, bir arada çalışmalarına 

Bu yum•'fak v.ücut alız de- bile dil uzatanlar vardır .. 
d fvrem içten gelen bu sese 

iilt etli, şişman eğil ölçülü karşılık verir gibi: 
denilecek kadar her yam bir- - Gerçek öyle dedi. 
birine uygundu. l loktor Batuk çok ün 

Silindi, kurulandı ve bir çey- salmış bir baş olmakla he
rek sonra doktor İvrem bütün raber, bu başın sınır· 
kadınlığı illt&Dde, ayna önlinde leri gergindi, çapkın bir er
tuvaletini yapıyordu .. 

Or a bir boyu vardı. kekti. Onun bugiine kadar 
Sevimli tath yiizü, Ülgen gibi evlenmemesi, bir kadın araş
giizel değildi. Ama kendinden hrmak güçlüğüne girişmek, bir 
cmd1ile kara saçları, büyük ka- kadına bağlanmak istememe
ra gözleriniD konuşan bakışla- sindendi. Onun g()zlerinde gö· 
n, yiizüniin mlnih hatlan, et- nül işi bir mide işinden ayırt 
Jice kırmızı dudaklarile çekici edilemezdi. Mademki ikisi de 
ve düşündiirücü b"r tipti... bir açlığı gidermekti ... 

Iran Dış işleri Bakanı llngiltere De 
•• "8:1 ... 

Bugün Ankarada Bulunacak J k Ticaret Uzlaşması 
ra Müzakereleri 

Başvekilini Atatürk 
Ankara, 30 (Hususi) - Irak 

Ha. Bakanı ve Başvekili Nuri 
Paşa Bugün Çankayada Ata
türkün huzuruna kabul edil
miştir. Irak Baıvekili Reisi
cuhurumuza lrakın ıayJılannı 
getirmiştir. 

Ankara, 30 (Hususi) - Iran 
hariciye bakanı yann Anka
rada bekleniyor. 

Bu ziyaretin önümüzdeki 
uluslar kurumunda tetkik edi
lecek olan Iran - Irak hudut 
ihtilafı ile alikadar bul~duğu 

tahmhi edilmekte isede iki 
hükOmetin bu hususta Türkiye
nin hakemlijine mlracaat ede
cekleri duytllDu henüz teeyy\\t 
etmem ştir. lliaamafih bu mes'
elenin Milletler cemiyeti tara-
fından ihtillf mahalline bir 
heyet gönderilmesi suretile 
halledileceği kuıvvetle muhte
meldir. 

Ankara, ft (A.A) - Irak 
hariciye nazırı Nuri pqa bu 
sabah saat 9-SO de ekspr~se 
bağlı hususi bk vagonla ve 
beraberinde kltibi olduğu hal-

• ••t•• 

Kabul Etti Başı.1 r 

de şehrimize gelmiş ve du
rakta dış işleri bakam bay 
Tevfik Rüştü Aras ile dışarı 
işleri genel kitibi bay Numan 
Menemenoğlu ve bakanlık bi
rinci ve protokol daıreleri mü
dürleri ve Irak elçisi ve elçilik 
ileri gelenleri tarafından kar
tılanmıfbr. 

Nuri paşa Ankarapalasa in· 
mit ve öğleden evvel bay Tev-
fik Riiştü Arası ziyaret etmİf 
ve bu ziyar~ti iade edilmiştir. 
Nuri paşa &ğle yemej'ini hu
susi olarak otelde yelDİftİr. 

Ankarafc 30 (Hususi) - Ve
killer heyeti sabah toplandı, 

lştanbul, 30 ( Huausı ) -
lngilt re memleketimWe ticaret 
uzlaşması için murahhaslanm 
g6nderdi. Murahhaslar Anka
raya gittiler. 

Murahhaslarımız 
Yarın Atinay Gidiyorlar 

İST ANBUL, 30 (HUSUIİ) -
Balcan ökonoıni komeya it· 
tirak edecek olan Heyetimiz 
yamı (Bu~) Atinaya hareket 
ecli,yor. 

Fili pin 
Dominyon Statüsü 

Istiyecek 
Nev York, 29 (A.A) - Ame

rikan gazeteleri Pasifik deni
zindeki umumi durum ytizün-

den F"ılipin adalarının tam is
istiklil tehlikesinden kaçınarak 
dominyon ~ünü kabul ede-

işlerini tetkik edecektir. ceğini yazıyorlar. Halen Fılipin 
NUhlsumuz adalanacla bulunan Amerika 

Ankara 30 (Hususi) Soy adı iyan komisyonunun tekliflerde 
nizamnames"nde yapılan yeni bulunacağı bildiriliyor. Komis· 
dejjpkJiğe göre, bopnma hal· yon istikW MkkmcWd kamm
letinde çocuğun so)'flCl:ulı ~-
inek hakkı babaya • da :Siz ~ alındığı gibi 

Ankara 31) (A.A - N tı1 ticarl minuebahn keıilmui 
UD1wn müdilrlir d n verilen y rine sıkı b" ökonomik mii
son habere göre n fnıum~ 16 nasebet~ muvafakat edilmeami 
milyon 720 biRd r. Amerik~dan is yeeektir. . ...... 

T•altllini ,apabn aynada- lvrem içini çekti. _ 
ki btueıi. ~,...,.. ..... ~)~ - W'. ~ .tau. .... ~.ıı..~ 
gibi g_,,.r: basa doldurulan bu mideler.... iat-Ji~l!IP;t 
...;;,.vz:;:~t:: ôte yanda kendi midesinin 

ib 
._.:1..:!Lt-.......:-: k 1 sesini dinlemek ve bu ru i ~ .... pe eşe eme. 

Oteıinden gelemezain, diyordu. açlığı giderecek herhangi bir 
Doktor Satuk ile bir arada davet bekler gibi bakınmak .. 
çahpyorken geçen saatlere lvrem şiddetle aynadan çe-
acum~r. " Seviniyorsun öyle kildi. 
mi ? Fen aclamile, fen kızıl. Bu sırlı cam içinde kendi 
Ayni Dlküye ylirilyen bu arka- benzerimin sesini dinlemek, pek 
dqhjın ilenmde ne var?. Bu tuhaf oluyordu. Anlaşılan ıı· 
bilgi yllzlDID dıtmda bir er- cak su sinirlerimi gevşetmişti.. 
kekle bir kızın biç ulaşamıyan -Doktor beni bekliyor,çabuk 
aylan gidişine, biç isyan et- olalım •• 
mez lllllla 8(111io"? " Siyah maruken bir tuvalet 

Saatlerce yoralcluktan ıonra geydi. Son defa gözil yine 
ejleamek ve dinlenmelt bir aynaya ilişti. Şimdi iki genç 
ilatiyaç dejil mi? içini gıcddı- kız. biri doktor, biri kadm. 
JB hu ae'flDek ve seVihiıek Tatlı bir gillütle bakııtılar. 
clilelderini neden boiuyonun? - Hazır mıyız arkadaş?. 
~ .... Wemift:in. Le Bu doktorun sesiydi. 
ıııım q~ Mantosuau aldı, hemen clı-
•hemİD• fakat bu serbesti, IU'I fırladı. Kadıiıkjuıı, -giizel
• tatiit dileklen duymağa ne- liğini hiç görmiiyor gibi kotu
den entel oluyor?. nu ~ttı. içli dişh iki arkadaş, 

Genç doltorua pomponu par• iki ihM yalbnht1yle -oteaobile 
maldanadatt d6şer gibi sıyrıl- atıidılar, bir çeyrek ıonra ko
da. G8zleri yine bir dakika najm.. pnif meıdivenlerindea 

D-.-L' f •..J:-l.-- ÇlaJot)ardı, 
doktor Plft.aa un o...,ğnuuacı lvrem vemyere girdi. Man-
daldı.. Kırk beş yapcla olan to11111u bırakh. Salonun kapısı 
ba adam da bili evlenmemiş- 6nünde bekJiyen doktor Ba-
-i. bekirdı... tuk' a yetişti. 

Şimdi bu So u ı.-or -

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON attlt Bugiin TELEEON atet 

Halk alnldllr •. Fly~r 28 - ao - co kuru,tur 
1934 beyaelmilel filim sergisinde birinciliği kazanan 

meşhur film. 

AMOK 
Mercelle Clteatel - Jean Yonnel - lnklJlnoll 

lZMIR 9 EYLOL PANAYIRININ açılana tenliii [ 8-
haka ~eral lametiiı ve belediye bqkam doktor Bay 
Bebcet Uz'• nutukları ] 

Foll• dlnp Havadisleri 
Yunaa prenıesi Marina ile İngiliz kralmın otlunun dü

ilnleri • ~fada kıt sporlan • Nevyorkta hokey moaa
bakalan -., qlenceleri - Pariste noel bazırhkları vesaire. 

1 1 ... 

T ra~zonda İkinci Müntehipler Seçildi 
içlerinde 20 Kadın Da Var 

URGUP, 30 (A.A)- u;u~· •·· Kastamonu ve Orta Ve Doğµ Anadoluda .~ar Yağı-
bun her iş bölümlhıe bağh Zonguldakta ttazarlık s· Çe • K ı o t .. ı .. ...I!! 
yurttaşlan diin gece belediye KASTAMONV, 30 (A.A)- yor• IV8S Yresl ara l U Uauf 
salonunda .. toplanarak kadı~- C. H F. viliyet kongresi her ÇANKIRI, 29 (A.A) _:'ıi:j-:ı=u 9, Rizede 2 derecede-
nmıza butün yaşayışta ~ırlik senekinden çok fazla murah- g6ndenberi soguklar batlamıf• dir. 
ve ortaklık haklarının verilme- basın ı .. tirakile •e samimi bir br S klık d • ıfı Orta An d lu !1~ ~ A • • d d la • 

1 
• • izhar -9 • ıca erecesı s nn a o uc u na 

sın .en o yı sevmç ermı .. haftl içinde çalıtmasını bitir- altında yedidir. Buı&a buraya dolusunun rasat yap yer-
ehDifler ve bu yasayı bagışh· ~i· ve müttefikan villyet idare kar idedir H taraf lerdeJ:e a111meetleri hep .... 

bn ... "'ı..ı • • • - serpme • er fı ~. 
yan ,.ıı.uuemnızı saygı ve cot· he etini seçmiştir. Bugiin ilk dondur. ikim itleri durmUfbu'. na dadır. Gibadiz -• 
kunlukla andıktan ıonra bu y BOLU 29 (A A) B netleri de diine nazaran 2 ek• 
rginli .. d .. . la k duılan toplantısını yapacak olan vıll- ' · - .P trafınd b" d:..a1..1A1. 

e gek egertı o • n aha olan - yet idare heyeti reis _ .. imini wehre ilk kar dllftl. Ve her = e. &L a ır ...-.-
mızın a ve emız nı --r- tar.f b blrihıdil. Ku ..... -erauşur. 
örten peçenin bir daha kulla- yapacaktır. d laza Ea ~k sıeaklık Adaaıda 
nılmamasmıkararlaştırmışlardir. ZONGULDAK, 30 (AA)- e~u:.or29 (A.A) Ka 19, Aiatalya ve D&ityolcla 15 

TRABUON. 30 ( A.A ) - Yad saylav seçimi bazirhldan • ' - - lzmirde 10 derecedir. Son 24 
Sa lav seçim işleri hazla ilel'- ilerlemekte ve ikinci mlntahip- ::e= kork~ç fı= v;u· saat içiade dogu Anadolma 
lemektedir. C. H. F. daki yok- ler ayırmak için villyetin her• • ahenben vap~ rlaryo cu ~ KaradenesA 1aJı1an tamamile 

1 dan ik• · .. t tarafında 1 1 ktadır h • Ye etY• p veremıyo • ...e ve ~ı~~~ yerr_er 
ama sonra mcı mun e- çanp.m&- • UD ANKARA 29 (AA)- M _ 1.-
bip~e~ ittif.ıda aeçilmişt~.I~ gOa aonr~ fırka namzetleri bil- teoroloji enstitnaihı~ e = · ve "sU:..uarJ.i-
ıeçıciler aruında yırmıden dirilecektir, F~ya kaclm ba 2911211934 d T-trkiye hava _.. brıflk br, orta Ana-
fazla fırkah kadın vardir. • • • :a.ım devam ~yor. vaziyeti IOD ~ dlrtmt ur- &Ilı •~ clop Anadolus1ııDda 

14 S k t 
•• ı •• fmda. Hava tazyiki- düne na- kar, Ka eni~ kıyılarmda yaı-

U as ÇI O Um zaran bir ue iki milimetre...... ;r:::; edir. !:°kRi:' 

Ge Ç ıd sında yibelmiftir.Bu yiikleliı olmuttur J>iier
0
yerlenle y..: 

zasına arptırı ı ~eticesi gece ıuhunetle? bir bir ila ~ milim tre .,... 
ile iç derece arU1Dda bır dil- dact.r. 

H••kA H J f Ed.Jd• filkliik patermİftİr. AlaDlamı Orta AQadolu Siva çe~ u um emen n az ı 1 en dilşik ıuhunetleri Edimede ve dogu Audoluu tamamiyle 

Troçkiye Son Bır• ihtar sıfır, lstanbul, Bursa ve Bah- karla örtllmlftlr. Kama blla-
kesini 1 Sivuta llfırin altm- Jıiı SiYUta 26 ~ 

Moskova, 30 (A.A) - Ni- dizilmesi veya Siberyaya nef- da 15,e M.tyada llfınn albn- 29 Kama 13, ErzurumU J1 
kolef ve 14 arkadafı ilim ce- :!::•h.:d:t:dldir.b •• ,n da, Erzurum ve. Kartta llfmn ..:..dir. 
za ... malık6m olmutlar ve en ın e 
h!l.•.-a- lı !~ _.1:1-:..a.:. Okraynanyı Ruyadan ayırmak 

uaU111 emen uuaz ~· olduğu meydana çıltarılmıftn". 
Paris, 30 (H.R) - Daily Fransız h&kOmeti orta Fran· 

Mail'ia V aqova muhabirine •ela bulunJft, Troçkiye kat'ı 
Gare ~- Staline mira• surette liyasalla. 1l~ 

t _ı...._...,,_ affe·l!I- •• _, çeküamesini, aksi takdirde 
c:aa cucn:& uumeaım ,... uzali adalat"dan birine lMdyo-
vUllllfbr. Ziaovyefin kuquna :Cfmı bildirmiftir. 

:Abajoli Mağazas~ 
keveyyan ve Bayram mlnaMhetile Saman iakelesiitcle 

AHIOH Mal__.. Çiblatin (Flrhi ,ıue} k..._e 
ve meyve tekeıWaui tkel fUta:d kutularda Jaecli1elik Pi 

• 
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Casusluk Hayalım 
RI ar Marthe'ın Hatıraları 

- 73-

Deniz Atılar <en Omuzumdan 
Yaralanmış Bulunuyordum ______ .... __ 

Baron Von Kurohnun vazi- sualler :sormağa başladı':ır, Ba-
yeti de ihtiraz il~ hareket et- ron Von Krobn hakkında ıza-
memi ic~ı> etti•iyord• Knzinoda hat istiyorlardı. 
iken. '- Bu kı ... ıJ saçlı adamdan Ben cevap vermeyince onlar 
sakınınız. ,. Dememiş miydi. ısrar ediyorlardı Bu sorgula-
Elb tte bu sözü sarfetmeği icaµ rından Von Ka!ley ile Alman 
ettiren sebepler vardı. İhtiraz sefiri Prens Ratibörun h=zme: 
etme..:!~ b raber şunu düşü- tinde olduklannı anlad:m. Plan-
n:lyordum. Simdi yolda c-1an lannı tatbik ediyorlardı. Tuza-
bir mektubu çalmıştım. Şayet ğa tutulmuştum. Vücudumdan 
Fransız ve lsviçreli ile buluş- Alman lan kurtarmak İçin beni 
mazsam kendimi suçlu mevkiin- buraya sürüklemiş bulunuyor-
de bulunduracaktım. Zira on- !ardı. Cevap venneyişimden 
larla buluşmaktan çekinmekli- kızdılar. 
ğimi bir itiraf s;,yac'lklardı. Hiç bir imdat bekliyemezdim. 

- Ne olursa olsun gidece- Bacağım henüz hasta olduğun-
ğim. Casuslann ittibamlan ile dan yüzmeğe de muktedir 
karşılaşmaktan ise tehlikeyi olamıyacaktım. Ölümden kork-
göze alacağım. mamakla berabo!r ölüm yakla-

Köpeg· İm Minayı otelde bı-
şınca mücadele etmek suretile 

raktım. Banyo kostümüm üze-
ı hayata yeniden kavuşmayı se-rine mantomu giydim. btiya-

verim. Suallerin<! imalı cevapten çantama tabancamı koy-
lar verdim. Elimi Çantama uzatdum. 

İki adam tam vaktında ran- mıştıın. Tabancamı alacak, ken-
devuda bulundular. Tabii gö- dimi müdafaaya hazırlanaeak-
rünmelerine rağmen bakışla- tım ki kızıl saçlı adam elime 

Yeni ..tJ KAnunuevveı t934 

TELGRAF HABERLERi 

onte arlo Amerika 
..., . 

1 

ş 

.. <a ı Mussolini ile Görü
.. ssolini-La val Görüşmesi 

Deniz Heyeti Lon .. 
dradan Ayrıldı 
Londra, 30 (A. A) - Ameri· 

ka den:z heyeti mıırahhasası 

saat 20,30 da Londradan ha· 
reket etmiştir. M. Matsudeira 
ile Kato ve amiral Y amamota 
da istasyonda hazır bu:unmuş
lardır. Bu tren!e Japonyanın 
fevkalade elçisi M. 'osida da 
Amerikaya gitmektedir. Mu
rahhaslar bugün saat 11 de 
Southampton' dan Vaşington 
vapuru ile yola çıkacaklardır. 

Londra, 29 (A.A) - fra'l•a 
ile İtalya arasına.. anlıı ·ma 
yolunda iler'cnd.;Ji ve bay 
Lavalın Roma sc. ıahatı ihti
mallerini bildiren 1-rnr.sı-: ha-
hederi iyi b:r tesir yapmıştır. 

M 'ı1m olduğu üzere İn~iliz 
diplomasisi bütün vasıtalarla 

Avrupcrıırı iktidarı içi'l bu gibi 
anlaşmalan esaslı bir unsur 
telakki etmekte·l.r.Ve bu yolda 
çalışmağa başlamıştır. Bunun 
için bu gibi haberlere büyük 
ehemmiyet verilır:l"ktedir. 

f n:;iliz gazeteleri bu tnüna
seoetle Sir Saymenin ayın 
yirmi ikisinde Paristen geçer
ken bay Flanden \iC bay L'\val 
ile görüşmeler yaptığını ve bu 
görü~melerde Avrup:ının umumi 
vaziye inden görüşiılürken İtal
yan ve F r::ınsı- münasebetle
rinden de b:ı:ı-;cdildiğini hatır
latmaktadır. 

Londra, 29 (A.A) - Deyli 
telçrraf Cennes muhabiri, sala-

~ 

lıiyettar bir menbadan almış 

olduğunu söylediği bir malü• 
matı atfen, sir Con Saymenin -------· .................. -4 ... --... ---

Sar Davası önünde 
Uluslar Arası Kuvvetlerinin Başku

mandanı Brend Ne Diyor? 

önümüzdeki hafta içinde İtal
yanın şimalinde kain bir şehir
de bay Mussoliniye mülaki 
olacağını bildirmektedir. Mu
habir bu hususta malümat alın
mak üzere kendisine müracaat 
edilen Sir Con Saymenin bu 
mülakat havadisini ne tekzip 
ve ne de teyit etmiş olduğunu 
yalnız şu sözleri söylemiş bu
lunduğunu ilave etmektedir: 

Buraya istirahata geldim.Cu
martesi günü Montekarloya 
hareket edeceğim. 

Roma, 30 ( A. A ) - Japon 
büyük elçisi Japonyanın Va
şington andla:şmasından vaz 
geçtiğini hükümete bildirmiştir. 

Londra, 30 ( A. A ) - Japon 
elçisi Vaşington andlaşmasının 
feshini resmen hariciye bakan
lığına bildirmiştir. 

~-----------------
Baldvinin Söylevi 

" Diktatörlüklerin Ferde Karşı 
Hiç Bir Hürmeti Yoktur ... ,, 

rından bayağı niyetler besle- bir yumruk vurarak çantamı 
diklerini hisseder gibi olmuş- aldı. Tabancamı çıkararak oy-'• LONDRA, 29 (A.A)- Yeni 

sene münasebetile yaptığı bir 
beyanatta bay Baldvin milli 
hükümetin 1934 teki eserinden 

1 

esası olan nizamlı hürriyet. 
yıkmağa çalışmıştır. Diktörlü· 
ğün ferde karşı hiç bir hür
meti yoktur. Diktatörlük ser· 

tum. Otomobille dağın arkasın- namağa başladı. Kendi sila-
da, körfezin diğer kısmına git- hımla beni vuracacaktı.Düşün-
tik. Kıyıda güzel bir kayık meğe mahal yoktu. Üzerine 
duruyordu. Parisli: hücum ederek sandalı de-

- Çok yazık ki yüzmnyi virdim. Bu sırada tabanca 
bilmiyorsunuz, dedL Ne ise biz patladı omuzumdan yaralan-
sizi nezaret altında buludura- dı'll. Mümkün olduğu ka· 
cağız. Bu küçük kayık kolayca dar suyun altında yüzmeğe 
döner. Ne olursa olsun tetik çalışıyordum. Mantomu atmış 
bulununuz. bulunmama rağmen hasta ba-

Bu sözlerde bir suikast pro- cağımla yüzmek imkansız olu-
jesini ihsas eden mana vardı. yordu. Omuzumrian müthiş 
O günlerde henüz desteklerim- istirap çekiyordum. Suyun yü-
den birini bırakmamıştım. Ona züne çıktım. Kendimi ceryana 
dayanarak yürüyordum. bıraktım. Hayret .. Mütecavizler 

- Bu gezintiyi fazla uzat- meydanda yoktu. Kaybolmuş-
mayınız. Başka bir gün yine !ardı. Böylece hayatımdan 
dolaşınz. Saat altıda çayda bu- ümidimi kesmek Cızre idim ki 
lunmağa mecburum. son bir gayretle kendimi sahile 

- SıkıJmayını:r.. Altıya kadar attım. Sonra ne oldu? Orada 
döneriz. bayılmış kalmışım. Gözlerimi 
Kayığa atladık. Sandal sakin açtığım zaman kendimi bir fs-

sular üzerinde kaymağa baş- panyol babkçının kollan ara-
ladı Önce az görüşüyorduk. sına buldum. Yaramı tedaviye 
Fakat sabilden iki kilometre çalışıyordu. ltırabım çoktu. 
kadar uzaklaşınca İki adam - &mu var -

ihracat Y ekônları Geçen 
Seneden Çok Fazladır 
Yalnız Ofis Ve Ticaret Odası 

Birbirini T utmıyor Raporları 
Türkofis ve Ticaret odası 

taraflarından hazırlanan ikinci 
Teşrin ayı İzmir limanı ihra
catına a.it aylık raporlarda ol
dukça miihim bir mübayenet 
göze çarpmıştır. 

Türkofis raporunda İzmir 
limanının İkinci Teşrin ayı ib • 
racatını kıymet itıbarile de 
(21.0)2.107)kilo olarak 4,10,379 
lira mıkdar itibarile göstermiştir. 

Halbuki Ticaret odası tara
fından hazırlanan raporda ikni
ci Teşrin ayı ihracatımız kıy

met itibarile 4, 719,876 lira ve 
miktar itibarile de 24,297,039 
kilo olarak gösterilmektedir. 
Geçen yılın ayni ayı içinde 
1,815,018 lira bir farkla yalnız 
2,295,361 lira değerinde 17 mil
yon 487, 971 kiloluk eşya ihraç 
edilmişti. 933 yılı istatistiklerine 
Karşı 934 yılında ihraç edilen 
maddeler üzüm, tütün, palamut, 
arpa, miyan kökü ve diğer hu
bubat maddeleridir. Bu yılın 

son Teşrin ayı içinde üzüm ih
racatımız geçen yıla karşı mik
tar itibarile 740,000 kilo ve 
kıymet itibari;e de 140,000 lira 
fazladır. 

Tütün ihracatımız miktar 
itibarile 2,5 milyon kilo kıymet 
itibarile 2 milyon lira fazladır. 
Yapılan ihracatta 933 tütün 
rekoltesine ait mahsul de var
dır. Almanya, Amerika, Avus
turya, İsveç, Hollanda mühim 
miktarda tütün çekmiştir. 

Almanyaya gönderdiğimiz tü
tün umum tütiin yekünuna göre 
miktar itibarile yüzde 44,20 
kıymet itibarile d~ yüzde otuz 
dokuzdur. 

Amerikaya miktar itibarile 
yüzde 40,48 kıymet itibarile 
yüzde 42 derecesinde tütün 
ihraç ed imiştir. 

Arpa ihracatımız miktar iti
barile üç milyon kilo değer 
itibarile 125 bin liradır. 

Ticaret Anlaşmaları 
Buones Ayres 30(A) Japon

ya - Arjantin ticaret anlaşma
sı dün burada imza edilinişti 

Moda Sarayında 
Keçecilerde Modasarayı ma

ğazasından manto almak üzere 
giden İbrahim kızı Fatma için
de on üç lira bulunan çantası
nı Modasarayında sandalye üze
rinde bıraktığını ve çalındığını 
iddia etmiştir. 

r:eıuwal Rreııct l'e Erkılnı Harbiyesi Sarbrukta 
Londra 29 { A. A) - Sar mesini temenni etmiştir. Gene-

uluslar arası baş kumandanı ral Sar memurları, sivil halk 
General Brend dün Sarbruken ve uluslar arası kuvvetlerinin 
mümessilleri ile matbuatını ka- muhtelif kısımlan arasında sa-
bul etmiştir. mimi münasebetler kurmak is-

General gelen kuvvetlerin tediğini ilave etmiş ve daha 
vazifesinin banş için geldiğine 
israrla işaret etmiş ve o-ada şimdiden alınan neticelerden 
bulunuşlarının halkın mümkün memnun olduğunu beyan et-
olduğu kadar az rahatsız et- ıniştir. 

Aynştayn 
Bir Konferans Verdi 
Nazariyesini Anlattı 

ı 'rtı/• ·~uı· .1IJ/U~·f<'!I'' 

NEV YORK, 29 (AA) 
Profesör Aynştaun Birleşik 
Amerikanın mümtaı: alimlerin
den400zattan mürekkep bir mec
lis huzurunda dün kütle ile enerji 
arasındaki münasebetlere dair 
olan nazariyesi hakkında bir 
konferans vererek kütlenin 
muhafazası kanunu ile enerji 
nin muhafazası kanunu arasın· 
da muadelet mevcut olduğunu 
ispat etmiştir: Binlerce kişi bu 
konferansta hazır bulunama
mıştır. Çünkü mevki biletleri
nin fiatı 50 dolardı. 

Arthür Fel Öldü 
Londra 30 (A.A) - Eski 

muhafazakar saylavlardan ve 
Manş tuneli parlemento komi
tesinin müessis ve başkanı Sir 
Arthur Fel ölmü,tür. 

Erzurum 
Yolu Otomobille 

:re Kapandı 
Trabzon 30 (A.A) - Hava

lar soğumuş ve karadan Erzu
rum yolu otomobillere kapamış
tır. 

Muğla 30 (A.A) - Dünden 
beri havalar soğumuştur. Yağ
murh beraber yüksek tepelere 
ve civar dağlara kar düşmüş
tür. Bununla beraber derece 
şehirde sıfıra inmemiştir. 

Bay Azana 
Zabitler Tarafından 

Selamlandı 

A:o ııa 
Barselon29 (A.A) Eski Reisi

cumhur Bay Azananın serbest 
bırakılması merasimi saat 20 de 
bitmiş ve Bay Azana zabitler
le bahriyeliler tarafından mu
habbetle selimlanmııtır. 

bahsettikten sonra meşrtiyet
cilik ile ihtilalci sosyalizm ara
sında ufukta büyük bir müca
dele göründügiınü bildirmiş ve 
d • miştir ki: 

Diktatörlük dünyaya müthiş 
'l'e yeni şekiller altında gelmiş
tir. Ve nerede iktidan eline 
aldıysa bizim medeniyetimizin 

best düşünce ve serbest sözleri 
ihtilalci projelerine mani ola

cak uyğunsuzluklar saymakta
dır. Milli ananelerimize bir teh-
like olan buhal karşısında esas 

birliğimizi bozabilecek fikir 
ihtilaflanna müsaade etmeme· 
lidir. 

1 Amiral Y amamato 
Son Kez 

Deniz 
Aldığı Talimatı İngiliz 
Dairesine Bildirdi 

Londra, 29 (A.A) - Ccftild 
ile dün yaptığı görüşmede bay 
Y amamato İngiliz teklifleri 
hakkında Tokyonun bazı dü
şüncelerini bildirmiı ve yeniden 
ıualler sormuştur. Japonyanın 
cevabı İngiliz mahafilinde İn
giliz tekliflerinin kabulü veya 
reddi ğıbi tellkki edilmemek
tedir. 

Londra, 29 (A.A) - Havas 
bildiriyor : 

Amiral Y amamato Tokyodan 
son kez aldığı talimatı resmen 
deniz dairesine bildirmiştir.Son 
veda öğle yemeğinden sonra 
amiral Standley ile amiral Ya
mamato bu talimat hakkında 
uzun uzadıya görüşmüşlerdir. 
Amerika mahafilinin intibaı 
Japon vaziyetinde değişiklik 
olmadığı ve Tokyo bükü.meti
nin önceden müsavat verilme
dikça inşaat programını bildir-

Japonya ya 
Bir Zeplin Sabldığını 

Tekzip Ettiler 
Bertin, 29 (A.A) - Royter 

muhabiri tarafından malfuna

tına müracaat edilen Bay Ek
ner yapılmakta olan I Z 129 
zeplininin Japonyaya kendi va
sıtaları ile gideceğine ve Man
çuku baklaları ile mübadele 
suretile satılacağına dair haber
leri tekzip etmiş ve demiştir ki: 

İZ 129 zeplini Rio de Janeiro 
da Birinciteşrinde bitirilecek 
olan hangar yapıldıktan sonra 
Cenubi Amerika hattında işli
yecek ve birleşik Amerikaya 
bir kaç uçuş yapacaktır. 

Berlin, 29 (A.A) - Japon
yanın büyük elçisi kont Kamiti 
Muşa ile karısı buraya gelmiş
tir. 

miyeceği merkezindedir. 
Amerikan murahhas heyeti 

bugün Londradan hareket ede
cek ve Japonyanın Vaşington 
muahedesini bozduğu hakkın
daki notasından geç vakit res
men malümat alınacaktır. Nota 
metninde Amerika heyeti n;u
rahhasasının hareketine telmih 
edileceği ve tam metnin ancak 
bay Norman Deyvisle arkadq
ları İngiliz sularından çıktıktan 
sonra bildirileceği anlaşılmak
tadır. Bay Oraici bay Norman 
Deyviai ziyaret ederek kendi
sine İngiliz - Japon görüşme
leri hakkında malümat vere
cektir. 

Londra, 29 (A.A) - Japon 
büyük elçisi M. Matsudeira 
dışarı işleri bakanlığına giderek 
Vaşington muahedenamesinin 
hitame ermiş olduğunu bildir
miştir. 

Parise 
Gitmiyor Mu? 
Varşova 30 (AA) - Eyi 

malümat alan mahafil hariciye 
bakanı bay Bekin Kopenhag 
ziyaretinden sonra Parise gi
deceği hakkında bir şey bil
mediklerini söylemişlerdir. Ba
kanın 3-1-935 tarihinde Varıo
vaya dönerek 8-1 tarinde tek
rar Cene\oTeye gideceği tasrih 
edilmektedir. 

Kanadanın Nüfusu 
Londra 29 ( A . A ) - Son 

sene içinde Kanada nüfusu 
185,000 kişi artmıştır. Bugün 
Kanatlanın nüfusu 10,835.000 
kişidir. 

Londra 29 ( A.A ) - lngil
tercnin Varşova sefiri olup 
diploması hayatından çekilen 
Bay Vilyam Ersk dün Polonya 
Reisicumhuruna veda ziyafeti 
vermiştir. 



Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 
--69-

Gözlerini Taranın Göz Bebeklerini Dikti Sanki Onun 
içini Okumak istiyormuş Gibi idi 

--------------------------------------------- Evet canım .. Senin mem- Caferin ağzından, Bu tek 1 radan çıkar dosdoğru anamın 
Jeketinden geçiyorduk.. Daha kelime, ciğerlerini bile bera- evine gidersin ... 
doğrusu Kızılırmağı yeni geç- berinde sürükliyen bir ku:l- - Eeey? 
miştik ki Ahsen kızın ismini · ret ve hızla çıkıvermişti. - Kız orada oturmuyor mu? 
bana söyleyiverdi. Bu ismi işi" Sağ eli: - Evet orada oturuyor .. 
tince, ne yalan söyliyeyim, - Şap! Diye Taranın bile- - Ala kızı bulursun .. 
müthiş bir heyecana tutuldu- ğine yapıştı: - Kızı mı bulurum? 
ğumu hissettim. Çünkü o kızı - Deme! Diye gürlerdi bir - Öyle ya .. 
ben de sevi...yordum diyemez- daha, Sahi mi: - Nerede bulurum kızı? 
sem de .. Hani sevebilirdim.. Taran boş bulunmuştu. - Nerede olacak? Oda-

Taran güldü. Cafcrin eli bileğine deyince sında .. 
Cafer: yüreği hoplamıştı. - Sonra? 
- Sevsek ne çıkar sanki .. 

-Diye bağırdı-
- Hiç canım .. Ne çıkacak.. 

Sen devam et .. 
- Ahsenle aramızda bir 

mücadeledir başladı. Bu adam 
f\raptır. Tesadüfün sevkile 
aramızda bir mevki sahibi ol
muştur amma doğrusunu ister
sen soysuzun biridir. Eğer, ben 
olmasaydım da, rekabetini ilan 
eden bir başkası olsaydı Ah
sen bir kancıklık eder, oyur
ken bastırır ve temizleyiverir
di. Fakat bana karşı hayatını 
medyun bir vaziyette bulunu
yordu. Sonra, doğrusunu ister
sen biraz da çekiniyordu ben
den.. Binaenaleyh bir bahse 
tutuşmayı tercih etti. Yarışa 
·ıkacakhk. Malatyaya hangi-, 
ıniz erken varırsak kız ..onun 
olacakh. 

- Kim kazandı? 
- Sormıya ne hacet.. Ben 

kazandım.. Kavilleşmiştik ki, 
kazanan kızın itiraz kabul et
mez nişanlısı olacaktı. 

Bir saniye sustu: 
- Sonra, harp çıktı. Ana

mın manasız bir ısrar ile beni 
evden uzaklaşbrması kızla ko
nuşmama manı 

- Anladım .. 
- Neyi? 

oJdu. 

- Neyi olacak.. Kızı .. 
- Kızı mı? 
- Öyle ya.. Bahse girişti-

ğiniz kız, dün gördüğüm güzel 
olmalı .. 

Cafer güldü: 
Zekisin Taran .. 
iltifatına teşekkür ederim .. 

Zeki olan ben değilim.. Belki 
biraz anlayışla bir adamım .. Fa
kat sen, 0 kadar hislerini belJi 
eden bir adamsın ki ... 

- Sahih mi? 
_ Arkadaş.. Dün, dün kı-

zın ağzı açık olsaydı. Muhak
kak içine düşüvcrirdin .. 

- Kahkaha ha .. 
Cafer gülmüştü. 
Taran da güldü: 
- Hah hah haaal 
Gülüştüler: 
Kahkahha baaa! 
Sonra Taran: 
_ Peki .. Dedi. Şimdi Ahsen 

ıtiraz mı ediyor? 
_ Belki edecek .. Fakat hem 

etmez, hem haksız, hem cesa
reti yok.. Hem de ... 

Durdu. Taran müstehzi bir 
gülümsemeyle, onun sözünü 
tamamladı: 

_ Hemde suratsızm biri ... 
Ve arkadaşının omuzunu ok-

okşıyarak: . 
- Dostum.. dedi. IJk fırsat-

'a kıza yanmış. Ben bu işler
den biraz anlarım. Söz aramız
da.. Kız seni seviyor.. Dün 
öyle içten gelen bir alakayla 
süzlyordu kir seni ... 

- Deme ••• 

- Evet dostum... Dedi. - Onu da benden öjt.!D~-
Sahi ve doğru.. Kalp işlerinde cek değilsin ya! 
benim filvaki büyük tecrübe- - Ha aa .. 
lerim yoktur. Bu tek heceyi Cafer "anla-

F akat seven kadın kendini dım,, .. Demek ister gibi, kafa-
o kadar çabuk belli eder ki,.. sını salhyarak söylemişti. 

Muhayyelesinde kimbilir nasıl - Tabii değil mi ya .. Diye 
tatlı bir hatıranın hangi güzel kahkahalarlar gülerek cevap 
hayali canlanmıştı.. ki, ince verdi Taran elbette.. Elbette .. 
bıyıklı dudaklarında hafif bir · Cafer Zcynebi bu kadar ko-
gülümseme dalgalandı. Sanra: laylıkla elde edilir bir kıza 

- Evet diye devam etti. benzetmiyordu: 
Seven kadın derhal belli eder _ Bu işi, benim aklım al-
kendini... Filvaki, çekingen mıyor .. -Diye mırıldandı-
olanlart ciddi durmak, lakayt _ Tecrübe et bir kerre .. 
görünmek isterler ... Lakin la- _ Ya fena bir muamele ile 
kaydilerinde öyle taşkm bir karşllaşırsak? 
alaka, çekingenlikierinde öyle _ Sen dinle benil 
müsaadekat bir eda vardır ki... _ Kovarsa beni? 

Güldü: Başkasını belki.. Fakat seni 
- Sana bir şey söyliyeyim 1 . d asa .... 

mı ostum ben? .. Ciddi kadın, 
k 

- Vallah.. Bilmem ki ne 
oltuklarının altını gıdıklamak yapmalı? 

için fırsat arıyan istemez gibi Cafer ani bir hareketle ayağa 
görünen garip bir mahluktur. kalkarak, sallantılı bir yürü-
Ciddi kadın olduğu gibi görün-
miyen kadındır. yüşle, bir aşağı bir yukan, oda-

da dolaşmağa başladı 
Dilini üst dudağının kenarın-

da gezdirerek bir an yalanır - Gel.. Dinle beni! - diye 
gibi oldu: ısrar etti Taran - beni dinler 

- Mamafih kadın da buna !ersen aJdanmazsın! 
derler işte.. Genç serasker, arkadaşının 

Bu felsefi düşünce Cafeıi burun dibine yanaşarak ho-
yorar gibi olmuştu: murdandı: 

- Of.. Anladık yahu - Diye - Sivastaki rum kızları bcl-
hağırdı-Vaz geç şu ukalalıkdan ki ku kadar kolaylıkla elde 
da .. Esasa gel.. edilebilir .. Fakat Malatyah bir 

Gözlerini Taranın gözbebek- Türk kızı ... Asla! 
lcrine dikti. Sanki onun içini Asla!. .. 
okumak istiyormuş gibiydi: Taran, işni bilen, ve bildiği-

- Emin misiniz? - Diye sor- ni iyi bilen adamların bir sükün 
du - ile: 

- Neden? - Sivasla Malatya.. Türk-
- Söylediklerinden. le rum .. Ayavrum .. Neler. Ne-
- Elbette.. ler, neler söyliyersun sen .. Ka-
- Bakıyordu ya.. dın her yerde kadındır. Her 
- Hayret edilecek ıey .. Bir uman Kadın kadındır .. Ve her 

defa olsun göz göze geleydik. k d a ın .... 
- Tabii gelemezsiniz.. D d ur u ... 
- Ece.. Nasıl olur hu? Cafer bir türlü bu fikrlere 
Taran güldü: ittirak edemiyordu. Suratım 
- Sen .. -dedi- kılınç mese- buruşturarak arkadaşının söz-

lesinde belki kuvvetlisin amma lerini tamamladı. 
Hayır dostum .. Hayır! Bu işler- - Biribirinin aynidir hee .. 
de pek yaya kalmının.. Ayol, 
hiç sezdirirmi sana.. Böyle mi? Ve her kadın, erkek 

- ???!...... karf1Sında hassas davetkirdır 
Tabii sezdirmez .. Kadın bu.. öylemi? 

Sana bakacağı zamanı daha - Evet .. 
iyi intihap eder .. Senin baıka - Evet .. 
taraflara bakbğını hissedince.. - Böyle mi demek istiyor-

- Eeey sun .. 
- İşte o zaman gözlerini - Evet .. Fakat ne oluyor-

sana diker.. sun? 
Cafer cevap vermedi... - Kızıyorum Taran.. Kızı-
Odada bir iki dakikalık bir yorum .. işin açıkçası budur .. 

sükün oldu. - Fakat doğrusu bu dc-
Gcnç bir at uşağı gelmiş, ğildir.. lsrar ile tekrar ediyo-

sofrayı kaldırıyordu. Taran rum .. Kadın kadındır.. Her 
onun işini bitirmesini bekledi. yerde ve her zaman kadın, 
Sonra elinde tepsi kapıdan kadındır .. 
çıkar çıkmaz Ceferin omuzunu: _ yani? 
dürttü. - Anla işte ... Bu kadar .. 

- bana bak.. Sen bu kızı Bir saniyelik bir rikôt oldu. 
istiyor musun?.. Taran arkadqmm çene.ini ok-

- Bu da lif mı? .. yarak: 
- Ali... Hemea 4imdi ba-

...:~..,,.. - JıiMlr .., __ 

Yunanistanda Vaziyet 
Büyük Erkinı Harbiyede Bir Ulusal 

Müdafaa Konferansı Toplandı 
Atina, 28 (A.A) - Atinada isimleri meçhul tutulan mümes- Tataresko kabinesinin da sal-

çıkan Elcfteron Vima gazetesi, siller ve vekiller bırakmııhr. }anmakta oJduğuğunu bildir-
Makedonya dahili ihtilal komi- Komitenin sılahlarından tecrid mektedir. Buna sebep alarak 
tesinin hala yaşamakta oldu- olunmasının da da ehemmiyeti da kabineye iştirak ebnemek-
ğuna dair olarak aşağıdaki yoktur, çünkü bu, evvelce si- le beraber hükumet fıskasının 
Belgrat mektubunu neşretmek- lahları kimden aldılar ise yine reisi olan Bratiano ile Başba-
tedir: ayni yerden silahJanmalarına kan arasında çıkan ihtilaf ve 

Belgratta çıkan Politika ga- karşı bir teminat teşkH etmez. ulusal ciftçi fırkasının şid-
zetesinin Sofya muhabiri, Ma- Ayni muhabir, komite aza- detli muhalefeti dolayısıyle 
kedonya dahili ihtilal komitesi ları aleyhine açılan tahkikat- vücu:le gelen ökonomik buh-
aleyhine hükümetin aldığı ted- tan da anlaşıldığı veçhile, Stam- ran göstermektedir. Bu se-
birler hakkında yazdığı bir ma- boliskinin katil tarihi olan beplerden bir tanesi de 
kalede, alınan bütün bu tedbir 9 Haziran bin dokuz yüz yirmi üç Bakanlardan ve yüksek 
lere rağmen komitenin haki- tarihinden Georgief hükiime- devlet memurlarından başlı-
katte infisah etmediği fakat tinin iktidar mevkiine geçtiği yarak uçak zabitlere kadar 
şimdilik faaliyetini durdurduğu 1934 Mayıs tarihine kadar bir çok şahsiyetlerin karıştığı 
şüphesini göstermektedir. Bulgar hükumeti memurlannın Skoda harp levazımı skandalı 

Muhabir ayni zamanda di- komite ile alaka halinde bu- tf>şkiJ eyiemektedir. 
yor ki: Yugoslav Kralı Alek- lunduğunu ve komitenin faali- Bulgaristanda, rejimi düşür-
sandnn katli üzerine Bulgar yetinden mes'ul olduklarını da meğe matuf geniş bir komplo, 
polisi, katilin bağlı olduğu Ma- tebarüz ettirmektedir. Muhabir bundan sonra vukua gelecek 
kedonya dahili ihtilal komi- mektubunu şöyle bitirmektedir. başka dahili gayri tabiiliklerin 
tesi azası hakkında tahkikat Bundan evvelki Bulgar bükü- başlangıcı bibi gözükmektedir. 
ve taharriyata koyulmuştu. metlerinin himayesi, komitenin Filhakika ortada dönen bazı 
Bugün ise, o zaman tevkif evvelce yaptığı faaliyetleri çok rivayetlere göre, Başbakan ile 
olunarak emniyet meselesi do- kolaylaştırmıştır. Bu himaye Kral Borişin arası açıkçadır. 
layısıyle bususi karargahlarda olmasa idi, komita bugünkü İngiliz membalarından gelen 
toplanan bu komite azalannın Bulgar hükümetinin ittiham malumata nazareu bunun sebc-
bir kısmı serbest bırakılmış ettiği fiilleri yapamazdı. Bun- bi de Kralın ziyadesiyle alaka-
köylerinde dönmüşlerdir. dan dolayı Makedonya da- dar olduğu komitecilerin taki-

Bulgar resmi mahafili bu hili ihtilal komitesinin kanlı bidir. 
serbest bırakmayı şu suretle faaliyetine yeniden ilk fırsatta Arnavutlukta dahi kral Zo· 
izah etmektedir: Yapılan tah- başlaması daima tam bir su- go tarafından tesis olunan re-
kikat bu Makedonyalılar aiey- rette mevcut bulunmaktadır. jimin kralın düşmanları aley-
hine hiçbir emare meydana çı- Balkanlarda Umnml hine yapılan şiddetli takipler 
karmamış olduğu gibi komite Vaziyet ve bugünkü vaziyetten mem-
tarafından öldürülen adamla- Atinada çıkan hükümet ta- nun olmıyanların kütle halinde 

·ı 1 · d b J a1 b. tevkifJeri nazan dikkate alı-nn aı e en e un ar ey ıoe raftan ''Katimerini,, gazetesi 
h• b" n tt b l nırsa, kuvvetli esaslar üzerine 
ıç ır m racaa a u unma- Yugoslavyada vukua gelen 

mışlardır. kabine buhranı münasebetile dayanmamakta olduğu zannını 
Diğer taraftan şunu da na- alelumum Balkan hükümetleri- venyor. 

d"kk t ı k ]A Hükumeti, aleyhtar hertürlü 
zarı ı a e a ma azım ge- nin vaziyetini tntkik etmekte 
il.yor k. -•-nan tedbı"rler b"•zet d k tezahürleri şimdiye kadar da-

1 a.u ı" ve eme tedir ki: 
'- "t 1 h" d w ·ı fak t ha bidayette ezecek kadar 
KOmı e a ey ıne egı a Yugoslavyada bu buhran, kuvvetli bulunan Yunanistan 
einayet ve katil işlerinde met- Balkanlarda dahili vaziyetlc-
haldar olmak itibarile bu ko- istisna edilirse Balkanların ka-

rin çok zorluklar gösterdiği rışık nfkundan yegioc sükunet 
bir zamana tesadüf etmiştir. vahasını Türkiye teşkil etmck-mite azalan aleyhine olarak 

alınmıştır. 
Georgicf hükumetinin aldığı 

Bükreşten gelen haberler, tedir. 

bu tetbirlerle dahi komite BALKAN 
aleyhine birçok vaziyetler mey 
dana çıkmııtır. Polis teşkilatı 
bugün bu vaziyeileri tesbit ve 
tasnif etmekle meşguldür. 

Yugoslavya-Bulgaristan Birçok kişiler, Makedonya 
komitesi azasının, Bulgarista
nm içlerine ve istedikleri yer-

lere sürgün °ıarak yollanma- Bulgaristanda T ethişçilerin Karar-
lanmn da tamamen lüzumsuz 
olduğunu iddia etmektedirler. gahlan Dağıtılmış Değildir . 
Çünkü tethişçi olmakta devam Atina 28 (A.A) - Geçen manilerle karşılanmaktadır. Söy-
cden bu Makedonya "Muha- hafta zarfında Atina'da büyük lcndiğine göre B. Metaksas, 
riplcri,, karargahlarda kiçbir erkim hubiye dairesinde ordu hükümctc iştirak için: Bakan-
kontrole tihi tutulmadan ser- ihtiyaçlann, müzakere etmek lar Meclisi, ikinci reisliği ile 
bestçe yaşamakta ve bu su- üzere büyük bir konferans top- ya Harbiye yahut ta Dahiliye 
retle memleket dahilindeki ta- lanmıştır. Bu konferansa Baş- Bakanlığını istemektedir. 
raftarlan ile münasebat tesia bakan Çaldariain bqkanhk B. Metaksas ın bu teklifleri • 
etmekte devam eylemekte- yapbğı bu toplanbda maliye yapbğı hükümet mahafili tara-
dirler. bakanı, ulusal midafaa bakanı fından tekı.ib edilmesine rağ-

Bunlardan bir çoklan, Ma- ulusal mildufaa müsteşarı, bü- men rivayetler devam ebnekte-
kedonya komitesinin meçhul yük erkinı harbiye reisi, ordu dir. Yine söylendiğine göre B. 
devletleri tarafından iaşe olun- umumi mnfettifleri Ye askeri Metaksas'ın tekliflerinin kabu-
maktadir ve "muharip,, olma- mektepler müfettişi bulunmuş- )üne General Kondilis muhale-
lan haysiyetile taraftarlan ile tur. fet encrek eğer Bakanlar Mec-
anlaşmış bulunmaktadırlar. Bu Konferans iki aaattan fazla )isi ikinci reisliği ihdas olunur-
sebeptcn dolayı bunlan, Geor- sürmüş ve bu esnada ordunun 

· f h k · k d" l sa bu yere geçmegw c kcndi-gıc Ü umctı, en 1 mem e- bütün ihtiyaçları gözden reçi-
k 1 d d h k ). k sinin daha ziyade baldı oldu-et erin e a a sı ı po ıs on- rilmiştir. Başbakan ve ve Ma-

l 1 d bul k "d ğunu ve esasen B. Çaldarisin tro u a bn a unara yenı en liye bakanı: memleketin mali 
cinayetlere daha zor iştirak iktidarı nisbetindc, hiikümctin gaybubeti esnasında meclise ken-
edebileccklerini düşünerek, ser- bu ihtiyaçlan telifi etmek ni- disinin riyaset etmek suretiyle 
bcst bırakmışbr. yetinde olduğunu beyan etmiı- Başbakanlıkta bilfiil bulundu-

Gcorgicf hükiimeti, komiteyi )erdir. iunu ve parlamentoda B. Ma-
dağıtmakla Bulgaristanda keyfi Bu hususta başka toplanhlar taksas'tan daha fazla taraftan 
hareketlerin kalmıyacağını zan- daha yapılacak ve bu toplan- olduğnu ileri sürmektedir. 
netmektedir. Fakat ayni za- talara de~z ve hava bakanlan B Mataksas'a harbiye ba-
manda bu tedbirlerin istikbalde ile Erkanı harbiye daireleri de kanlığının verilmesine gelince, 
komitenin faaliyetine mani ol- istirik edecektir. General Kondilis bu vaziyette 
mıya kafi gelmediğinide dü- YUNAN KABiNESiNiN kendi programına devam olun-
şünmektedir. VAZİYETi mıyaca;ını ve bunun Başbaka-

Hilen komite. Fakat Bulga- Yunan gazetelerinde okun- nın kendisine bir itimatsızlığı 
ristan tcthişçilerle doludur. Bu- dupa göre, kabine dahiliade gibi telakki edeceğini ileri sOr-
giin bunlann meseliyetten kor- bazı deiifiklikler yapalmua ge- mektedir. 
karak her tllrlil faaliyetten riye bırakılmıfbr. Şimdiki halde B. Metksu'm 
uakta durmalaruun ehemmi- B. Çaldaris, B. Metaksu' m kabineye ahamuı tetebbüaü 
1eti yoktur. Mihailof Balgaris- laikfunete iftirakllai istemekte- muyaffak olmamı gibi telikki 

_taacl•• kacb iM baltrariatuda ...... tlir. Mumafib ba m...ıe Na ohmabilir. :;;~ 



Sahife e 

• 
Biraz. D Hayat Ve • •• um 

•• •• 
Olüm Nedir-Bütü anlı Varlıklar Niçin Olüyorlar? 

• 
ihtiyar amak Kurumaktır- etchnikoff Nazariyesi-Uzun ömürlülerin Ya-
şama Tarzları -Beş n ıl aş y "'açlar - ölümden Korkulur Mu? 

Her adam ölümü hakkında 
bir sır taşır. " La Rochefouca
ult 11 ahlaki vecizelerinde hiç 
bir canlı varlığın kurtulamadığı 
son merhaleden bahsederken 
diyor ki : " Ölümün en büyük 
fenalık olduğuna inanmak iste
nilmiyorsa onu bütün netayici 
ile düşündürmekten çekinmek 
lazımdır. ,, Böylece büyük mu
harrir ölümden bir fenalık gi
bi bahsetmekte, onun en uslu, 
en kahraman insanlar için bile 
tehdidinden kaçımlamıyan ma
nevi bir ihtizar olduğunu an
latmaktadır. Zira tabii ölüm 
fizik bir kusurun neticesi de
ğildir, hayatın bir şartıdır: Ya
şamak ölmektir. 

Bir MUnhanl MI ? 
Hayatı doğumdan başlıyarak 

olgunluğa doğru yükselen, son
ra bir duman gibi İhtiyarliğa 
inen münhaniye benzetirler. 
Varlık makinesini inceden in
ceye araşbran alimler bu fikir
de değildirler. Canlı varlıklar, 

. cinsleri ne olursa obun, doğ
dukları gUnden itibaren ihti· 
yarlamağa başlarlar. Bu ilmi 
zaviyeden bakılınca hayat hiç te 
bir münhaniye benzemez. 

O dünyaya gözlerini açar aç· 
maz durmadan inen bir iniştir. 
Jnsanın hayatiyeti en fazla 
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olan devresi ana rahmmda ilk 
on beş günlük devresidir. Ço
cuk doğduğu zaman ihtiyar
Inmışhr. Varlığın çoğalma kud
reti rakamlarla gösterilirse, 
yumurta, ilkahtnn itibaren 

. 125000 lik bir koofisyana ma
lik olduğu halde, iki ay sonra 
çoğalma nisbeti 56 ya düşmüş
tür. Doğumda ise 1,66 dan 
faz.la değildir. 

Biricik Vazifemiz 
Tabiat kanunları gösteriyor 

. ki, yer yüzünde biricik vazi-

femiz istihsalden, neslimizi ço
ğaltmaktan, ebedileştirmekten 
ibarettir. Bunun dışında olan 
şeyler, çalışmalar, eylenceler 
ikinci planda kalırlar. Bunun 
içindir ki tabiat lcanunu insan
da ölmiyen biricik varlığın 
erkek ve kadın höcrcsi oldu
ğunu meydana koymuştur. Bu 
höcreler ilk erkek ve ilk ka
d•ndan itibaren hiç değişme· 
den soydan soya intikal eder• 
Jer. 

lnfusolres'da 
Tek höcreden ibaret olan 

Mikroskobik hayvancıklann teş
kil ettikleri İnfusoires'lar da 
unutulmamalıdır. Bunlann böc
releri bölünerdk çoğalırlar. 
Fakat bütün bunlar niçin ölün
düğünü anltamıyor. Hayabmız 

onu terkip eden maddelerin 

bu çalışma
nın yavaşla

ması ve ni
hayet dur
ması için me
kanik bir se
bep olması 
lii:t•mdır. 

Canlı var
lıklar nıçın 
ölüyorlar? 
Şurası mu
hakkaktır ki 
ölümün sebe
bi katiyetle 
bilinseydi ay
nı suretle ha· 
yatın sırrına 

da erişmek 
kabil olur
du. Bir ma
~ inadaki sa
katlığın se
bebiııi anla
mak i :teyin
ce faaliyet 
halin deyken 
nasıl çalıştı

ğın düşünü
rüz. insan vü
cudunu bir 
makinaya teş 
bih etmek is- Srııı lı'ra u~iskoda Gooo yuşrncla talim in eclilen ı cdr (ŞPceri Sf(1cymcm) a{jacı 
tiycnlere göre, ölümün sebebini olmak iç.in 50 kalori ile yeter. uzatılması için çok miktarda 
yıpramada aramak tabii olur. fnsanlann niçin ve ınasıl ihti- ferman laktiği ihtiva ede yoğur-
Halbuki bundan daha az doğru yarladık1annı gösteren umumi dun fazlaca yenmesini tavsiye 
olan bir şey tas\lvvur edilemez. kaideler yoktur. H~ şahs kendi ediyordu. Metchnikoff'a göre 
Yaş ilerledikçe vücudun bir pis- mukadderabnın hususiyetlerini yoğurt ömrü uzatmak için de 
ton gibi aşındığını, yıprandı- taşır. en temiz gıdadır. 
ğını tasavvur etmek yanlıştır. ihtiyarlamak urumat1br Fakat böyle umumi bir me-
Zira yaşıyan maddenin en başlı Bazı Bioloji alimleri ihtiyar- todun bütün adamlar için tat-
vasfı yeniden yaratmak, aşınan lamak, korumaktır d~yorlar. İn- biki kabil olduğunu düşünmek 
harap olan uzvu kendiliğinden san cenini yüzde 97 suyu ihtiva imkansızdır. Bilmen yainız şu 
temir etmektir. ediyor. Çocuk doğunca, bu var ki ömürleri bir asrı a:ımış 

ihtiyarlık kanununa boyun miktar yüzde yetmiş beşe dü· olan adamların çoğu hayatla-
eğerek ba.şgösteren tabii şer. İnsanın en fazla dinç ol- rında hastlanma:nış, sağlık için-
ölümler fevkalade nadirdir. duğu yaşta yüzde altmış beş de yaşamışlardır. Bilhassn öm-

Her şahış doğuşta, soyunun ve ihtiyarlarda yüzde altmıştır. rü kısaltan ferengi gibi korkunç 
kusurlarını taşır. Bir istisna Ciltte ve iskeletteki su miktarı hasta!ıklardan hiç birine tutul-
olarak tamamen sağlam ve onun normal tarzda işleme.:;ine mamışlardır. Yine tespit edilmiş 
kusursuz o!arak doğanlar bile yetmiyecek miktara düşünce bir hakikattır ki, uzun ömürlü 
fizyolojik kazalara uğramadan ölüm baş gösterir. Vücuda kay- olanlardan çoğu fakirlerdir. 
gözyaşları ile ıslanan hayat bettiği suyu iade etme'.< için Bundan ötürü aldıkları gıdalar 
vadilerinden geçemezler. maalesef hiç bir ilaç, biç bir en basit o~an gidalar.dır. Bir 

140 Y o~nula Ulrıı 

J>oltman 
Bir tavuk cenininin kalp 

parçası üzerinde hayatı uzat
mak için Profesör Carrel ta
rafından yapılan tecrübeyi 

mevzuubnhseden profesör Hen
ri Roger bu denemenin insan 
hayatını uzatmak hususunda 
müsbet bir netice vermiyeceği-

ni söylemiştir. İnsan uzviyeti 
karışık bir varlıktır. Bütün 
hayvanlarda bir kilo canlı 

madde imali için 4800 kalori 
sarfına ihtiyaç olduğu halde 
insanlarlarda aynı ış 28654 
kaloriye muhtaçhr. Irklar ve 
iklimler, gıda bakımından bu 
ihtiyacı değiştirebilir. Bir Ja
ponyalı, gıdasını almak için 
bir Almandan 20 gram da-
ha az albumine muhtaç-
tır. Ayni şerait içinde 
bir Uruguvayli 120 kalori 

Fransız ali
min topladı
ğı şu örnek-
lere bakalım: 

1825 sene
sinde 140ya-
şında olarak 
haY,ata göz
lerini kapa
mış olan cer
rah Politi
man 1760dan 

JOG fa.~·wcfa ü/eu 15:! Ya§·ında olen öldüğü gü-
];azenek Tlıomas Pw·ı· ne kadar her 

çare yoktur. Fen bu gençlik, akşam sarhoş olmak itiyadında 
hayat suyunun niçin azaldığını idi. 
bilmediği gibi onu uzun zaman 120 yaşında ölen Gaskonyalı 
nasıl koruyabileceğini de bilmi- bir kasap haftada iki büyük 
yor. Bu güzel insan makinası- şişe konyak sarfetmekte idi. 
nın en büyük zaafı işte burada Elizabet Düryö namındaki Sav-
toplanmıştır. valı kadm, günde dört tas çay 

Mechnlkof Nazariyesi içtiği halde 103 sene yaşamış-

Mechnikoff'un eski bir naza- tır. Lazenek adlı kadın da kü-
riyesi mide mikroplarına uzvi
yetimizi tedrici surette zaiflatan 
hakim bir rol atfetmekte idi 
Pastörün çalışma yoldaşı olan 
bu büyük alim bu mikropların 

taşıdıkları zehirle uzviyetimizi 
yavaş yavaş zehirlcdikledikle-

. rine inanıyordu. Çok muhte
meldir ki bu nazariye o sıra
larda henüz keşfedilmiş olan 
basillerin fazla heyecanı altında 
kurulmuş olsun. Mctchnikoff, 
kurduğu nazariyenin doğrulu-

lr.r.ani olarıık a,.nrJivfo 

çüklüğünden beri pipyoyu ağ
•ından bıramadığı halde 106 
yaşında ölmüştür. Bundan iyi 

örnekler de vardır. 146 yaşın
da ölen Norveçli Drakenbcrg 
ömrünün 91 senesini gemicilik
le geçirmiştir. 103 yaşına ka
dar yelkenleri açmak için ge-

minin en üst direklerine kadar 
çevik bir çocuk gibi tırman
makta idi. Uzun ömrü büyük 
şerefini teşkil etmiştir. Zira 
Vestminsterde İngiliz ricali 
vanmda. vömülmü hulunuvor. 

İhtiyarların ihtiyarı s.ıyılan Tho
mas Derre 152 yaşında öl
müştür. 127 yaşında olan oğ
lunu gömdülden bir sene sonra 
keııdisi de hayata gözlerini 
kapamıştır. On dördüncü Louis 
devrin:n sonlarına doğru dün
ya7~ gelen bu adam Louis Phi
lippe devrinin sonlarına kadar 
çiftçilikle uğraşmış Sivastopol 
savcışına iştirak etmiş, Krımda 

Türk ordusu yanında çarpış
m:ştır. 156 yaşında ölen Zaro 
ağa ise hayatında daima suiis
timnlden sakınmıştır. 
Nebatat Ve Hayvanlarda 

Nebatlarda, hayvanlarda uzun 
ömür insanlarla mukayese edi
lemiyecek kadrır uzundur. Vah
şi hayvanlann doğuş tar'hleri
ni tesbit etmek imkansız gibi
dir. Hayvanat bahçelerine ge
lince mütehassıslar .:ırsianlarm 
kafesteki hayatları hiç bir za
man hürriyet içinde geçen ha
yatları kadar uzun olamıyaca
ğınn kanidirler. Bununla bera
ber fillerin, Akbabların bir 
asırdan fazla yaşadıkları mu
hakka!dır. Habeşistanda bir 
Akbaba avlamıştım. Yerliler 
bunun kendi köylerinden çok 
daha eski olduğunu söylemişler
di. Kaplombağalar iki yüz sene 
bazı yılanlari ise üç yüz sene .. 
yaşıyorlar. Nebatlara gelince 
çamlar, serviler, laden ağacı, 
kolaylıkla dört asır, Kayın ağaç
ları bin sene yaşıyorlar. Mişe
ye gelince, Franklarıp Fransa
da yerleştikleri günlerden ev
vel filizlenmiş, birinci Roma 
İmparatorluğunun kuruluş tari
hinde veya Firavunlar devrin
de yaşamış mişelerin hala mev
cut olduğu iddia edilir. Yeşil 
kapta 5000 yaşında olduğu kuv
vetle iddia edilen bir baobap 
ağacı vardır. San Fransisko 
civarındaAmerikalılann meşhur 
"Rod Vood,, adını verdikleri bir 
Sedr ağacı gördüm ki en kuv
vetli, en muezzam bir abideden 
üstün görünüyordu. 25 adam 
kollannı açarak el ele verse
ler bu ağacın gövdesiui ihata 
edemezler. Yarım hektarlık 

araziyi gölgelendiren yaprak
ları ve dalları altında aşıklar 
dolaşırlar. Her Pazar günü 
1s:.20 yaşındaki genç çiftleri 
taşıyan yüzlerce ştomobil San 

Fransiskodan buraya gelirler. 
Bu ağaç için 2000 yıllık hiris
tiyanlık tarihi küçük bir mer
hale sayılıyor. Ona 5-6 bin 
yıllık bir ömür tahmin edili
yor. Şeccri Süleyman adı ve 
rilen bu Sedr'in ömrü ne 
olursa olsun gunun birinde 
onunda hayata veda edeceği 

muhakkakbr. 
Ölüm Korkusu 

Bir gün meşhur operatör 
Desmarest'e şunu sordum: 

- Bio!oji etütleriniz ölüm
den korkmamamza yardım edi
yor değil mi? 

- Ölümden korkmak mı? 
Niçin? Sizinle şimdi konu,ur
ken bir saika isabetile ayak
larınızın dibine cansız yıkıl

maktan hiç korkmam. Ölüm 
bizi gaz ve madde halinde 
asıl büyük varlık o!an tabiata 
irca eden kanundur. 

Ayni suali Paul Carnot'ya 
sordum: Gülerek şu cevabı 
verdi: 

- Evet dostum, olmek lf•
zımdır. Canı;ız maddeler bile 
umumi o!an kanundan yakala-

rını sıyıramazlar. Bizimkınden 

büsbütün başka surette ölürler. 
Fakat ne olursa olsun ölür:cr. 
Gökyüzü ö!müş yıldızlarla do
ludur' Arzımız da bir gün boş
luğun donduran nihayetsizlik 
içinde bu ölülere iltihak ede
cek, o da ölecektir. 

Ömrün uzunluğunda veya kı
salığmda hereditenin çok tesiri 
vardır. Uzun ömur çok defalar 
evlattan evlada intikal eder. 
Soylarmda uzun ömürlüler çok 

x(l ru .ıu" 
olan aileler kuvvetli çocuklar 
yetiştirirler. Henüz kemal de
recesine varmaktan çok uzak 

· bulunan doktorluk ve bioloji, 
hayatı uzaltmak için müçade
leye girişmiştir. Bugün ihtiyar
lığın canh maddelerdeki mole-
kullerin kimyevi ve elkttriki 
evsafındaki değişigliklerden ile-

. ri geldiği kabul edilmektedir. 
En büyük .bioloji alimlerinden 
Gcorges Böhn diyor ki: İrısan 
vücudunun sıcaklığını bir de
rce~ indirmek kabil olsa haya
tı tasavvurun çok fevkinde 
uzatmak kabil olacaktır. 

- Sonu Var -
C::: la u.d.e ::aıaı:ı cb.a.rd. 

Yılba~.ı Münasebetile J~ğleııceler --Şe irGazinosunda 
Büyü Hazırlıklar 

Yılbaşı gecesını çok eğlenceli ve her türlü 
meraıimden uznk olarak samimi bir hava içinde 
geçirmek istiyen Şehir gazinosunun müşterileri 

kışlık salonda toplanacaklardır. 
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Zeytinyağı Istihsalatı 

YePI Aslr 

Yeni Saç Modaları 
Bayanlar Çehrenize Yaraşan Şekli 

Bulınakta Dikkatli Olunuz 

:ıanne -r 

Bu Haftaki 
Maçlar 

Son Yıllarda 200 Bin 
Ham Madde 

Tona 
işi 

İndi .\f rı Tod d scır i~ın 
buklelcrilo 

Dün akşrm toplanan futbol 
heyeti önümüzdeki cuma gü
ma günü yapılacak lik maçla
rının l,akemleriııi tesbit ve 
gelen evrakları tetkik etmiştir • 
Geçen haftaki futbol heyeti 
içtimaında hakkında verilen 
üç ay muvakkat boykot ceza
sına itiraz eden Buca birinci 
takımı oyuncu!arında:a Necde
tin itirazı gayri varit görü
lerek hakkında verilen muvak
kat boykot cezası tasdik edil
miştir. 

Haşiıca zeytinyağı yetiştirici
leri istihsal ettilde~i miktariar
larl~ beraber aşağıda gösteri'.

miştir : 
1925-32 Vasatileri 

Memleket (biner ton) 1933 
İspanya 361 283 
!talya 192 164 
\' unanistan 88 7 4 
Po_ ugiz 44 94 

Bu dört memleket Avrupa 
istihsalatının yüzde doksanını 
veriyorlar.Diğer kıt'alarda zey
tincilik 0 kadar inkişaf etme
miştir. Asya 50,000 ton, Afrika 
vasati olarak 70,000 ton istih
sal ediyor. Zeytincilik cenubi 
Aınerikada Şili ve Arjantine 
de ithal edilmıştir. ispanyada 
1,880,000 hektarlık ~ir saha 
işgal eden zeytin z~rıy~tı~dan 
1 8 milyon ton zeytın ıstıhsal 
ediliyor. Bir kental zeytinden 
takriben 15 litre zeytinyağı 
istihsal ediliyor. ltalyada zeytin 
ekili saha 806,000 hektardır, 
karışık zeriyat da 1,285,000 
hektarlık bir saha işgal eder. 
Vasati rekolte 1,3 milyon ton

dur. 
Zeytinyağı istihliikı, bilhassa 

yemekler için, Latin memle
ketlerde temerküz etmiştir. Bu 
madda en büyük müstahsili 
olan İspanya vı; İtalyada en 
çok kullanılır. istihlak miktarı 
adam başına Yunanistanda 12 
kgr. dır, İspanyada ~O k~r. dır, 
İtalyada 5 ve ArJantinde 4 
kg, dır, Amerika birleşik dev
letleri, İngiltere, Almanya ve 
İsviçre zeytinyağını bilhassa 
sabun sanayiinde kullanmak-

tadırlar. 
buhrandan önce dünya zey-

tinyağı ihracatı 260.000 tondu. 
Bu miktarın 3/4 ü yemeklerde 
ve 1/4 ü de sanayide kullanı
lan zeytinyağı idi. Bu son se
nelerde dünya zeytinyagı ih~a
catı 200.000 tona inmiştir. ih
racatın azalması buhrandan 
dolayı değil, fakat fiatları zey
tinyağıninkinden pek daha eh
ven olan diğer yağlı maddele
rin yaptıkları rekadetten ileri 
gelmiş ir; diger bir sebepte, 
Arjantin gibi bazı ithalatçı 
memleketlerin yerli istihsali 
arttırmış olmalarından ileri ge
liyor. Bu memlekete 1930 da 
25.000 ton olan nebati yağ is
tihsali 1933 te 42.000 tona 

çıkmıştır. 
Zeytin ya '\'ının t'' büyük ra

ıdbi araşid y.ı.,pdı(. Yer fıstığı 
dahi denen araşidin en büyük 
zeriyat mıntakası hattı üstüva 
mıntakasıdır. Yağ yer içinde 
yetişmek hususiyetini haiz bir 
meyvedeki tohumdan çıkarılır. 
Tohumların vezninin % 40 ili 
48 ine yakın bir miktar >:ağ 
elde edilir. Tohum rekoltesıne 
nazaran dünya araşit yağı is
tihsali 2 milyon tondur. Bu hu
susta kati rakkamlar elde et
mek giiçtür; çünkü ek~eriye~le 
yağ zerriyat memleketinde ıs-
tihsal edilmiyor. 

·· flaıırıııe ılı • Jlr11kselleı ·de11 ,, 

Almanyanın Ham 
Madde İfl 

Bugün Almanyanın acun pa
zarlarından elini çekmeğe mec
bur kalmasının ve otarşik bir 
yol tutmağa meyletmesinin ih· 
tiyari ve ideal bir hareket 
olmadığı jdare başında bulu
nan adamlarca her vesile ile 
tekrar edildiği bilinmektedir. 
Lakin yabancı memleketler Al
manya ya yapılan ithalatın Al
man mallarının sabşile öden-

Bu haftaki maçlar ve Ha
kemleri: 

Saat 9 K. S. K. - Şarkspor 
(B) Hakem Altınordudan K. 
Mustafa 

Saat 11 Altinordu - İzmir
spor (B) Hakem Göztepeden 
Hakkı 

Saat 13 K. S. K. - Şark
spor (A) Hakem Altınordudan 
Zeki 

mesine imkan vermedikleri 
müddetçe Alman ökonomisi ve 
A:man tekniği dış piyasalardan 
müstagni kalmak için şimdiye 
kadar muvaffakıyetle yürüdüğü 
yolda devam edecek ve Al
manyanın ham madde alıcısı 

olarak acun piyasalarında gö
zükmeyişi büyük bir acı ile 
duyulup gidecektir. Çünkü ya
şama seviyesi yüksek, 65 mil
yonluk bir milletin pazarlarını 
uzun müddet kaybetmenin 
ham madde memleketleri için 
ergeç zararlı neticeler doğur

mamasına mkiin yoktur. Son 
zamanlarda yabancı memlekt
lerde hem madde yetiştirici 
gurupların hükumetlerine mü
racatla Almanyadan büyük öl
çüde ithalat yapılmasını ve bu 
suretle Almanyaya ham madde 
satın almak imkanının verilme
sini israrla istedikleri sık sık 
görülmeğe başlamıştır. Bu mü
racaat ve isteklerde fiat dü
şüncesinin müessir olduğuna 

şüphe yorktur. Çünkü yabancı 
memleketler Almanyanm ham 
madde alışlarını azaltmış olma• 
sının bu yıl içindeki fiat dü
şüklüğünde deyimli bir payı 
olduğunu anlamışlardır. Anvers 
piyasasında Merinus yünlerinin 
bu yılın Şubat - Mart ayların 
daki en yukarı fiatları 36-37 
pens kaybederek üçte bir düş
mesi buna misal olarak göste
rilebilir. 

Saat 15 Altınordu - İzmir
spor (A) Hakem Göztepeden 
İsmail 

Kuvaförün elinde ke
ı·amet mi vardır? Bir 
hiç .. çehrenizin karak-
terini değiştirebilir. Bay Bek Parise Gidecek 
Daima alnınıza düşür- Paris, 29 (A.A) - Figaro 
meğe alıştığınız ka- gazetesi Varşovadan almış ol-
küllerden bir parçayı ",.I duğu bir telgrafı neşretmekte-

dir. Bu telgrafta hali hazırda 
kaldırınız çehreniz ne Danımarkada istirahat etmekte 
kadar değişir. Bunun ... ~1. o:an dış işleri bakanı bay Bekin 
indir ki, kuvaförünüz Kopenhagtaki ikametinden son-
saçlarınıza şekil ver- ra Parise gideceğini bildirmek-
meğe çalışırken içiniz ··ı tediri 
de haklı bir üzüntü - 'fd · ' Çekoslovakya 

• duyarsınız. Acaba bu ' · ··· ,. "i A M · 
şekil size yaraşıyor mu? Sa- '" : :;• . :.tf:fü:! vustya - acarıstan 
ndının inceliğine nüfuz ede· ~ \ . · "111J Fa~~:a, g2:ze\~~t) Çek~=~~:k 
bilmiş bir kuvaf-Or her çehreye it ,1 ;$ . . ~~,,Ak J matbuatının Çekoslovakya, A-
yaraşan modeli bulmakla ka- .· ·· · ' ' 'k ~wJ:WJ\]@; ' · 1' •· .. vusturya ve Macaristan arasın-
dın çehresindeki şahsiyeti Joselle Day kukle erile Raymonde Allaııı " ııı soıı moda srıçları. da mahsus yaklaşmayı göste-
kuvvetlendirebilir. vardır ki kuvaförlerinin itinalı meydanda bırakan saçları e•1- ren bir hulasa neşretmektedir. 

Greta Garbonun saçlarında- buluşları ile güzelliklerinin art- sedı. ondüle ederek toplıyan Tefsirat mevcut olmamakla be-
ki sadelik seyircilerin kalbini tığın~ çehrelerindeki hatların şekildir· Diğeri yapışık bukle- raber İtalyan Yugoslavya mü-
teshir etmesine yardım etmiş- daha ziyade manalaştığını gö- !erle kulağı örtmektedir. Aşa- nasebatında görülen salahın 
tir. Kendine yaraşan şekilde rürler. ğıdaki modeller bu sene kakül mütemmimi olarak telakki edi-
olmadığı ıçın güzelliğinden Saç modalarında iki temayül modasının da çoğaldığını gös- len bu yaklaşmayı müsait bir 

Alman piyasalarını elde tut
mak hususundaki alaka yaban
cı ham madde memleketlerinin 
Almanya ile takas uzlaşmaları 
yapmak yolundaki gayretler 
daha kuvvetle tebarüz etmek
tedir. Küçük ham madde mem
leketleri için müşkülatın en 
çoğu ise ihraç edecekleri mal
ların bedellarinden başka bir 
vasıta ile serbst döviz tedarik 
edememelerınden ileri gelmek· 
tedir. Bu memleketler Alman
yadan daha fazla mıktarda ma
mul eşya satın almağa mukte
dir olan ziraat memleketleri· . 
dir. Denizaşırı memleketlere 
gelince, bunlar şimdiye kadar 
dışardan yaptıkları ithalatın 
bir kısmını içerdeki istibsaliitla 
karşılıyabildikleri ve yahut da 
mubayaatlarını aralarında kli
ring uzlaşması bulunan ülkeler
den yapabildikleri takdirde 
ham nıadd,, memleketi olarak 
Almanyaya daima lazım olabi
lir. Almanya ile münasebet ve 
vaziyeti en çetin olan memle
ket Almanyanın en büyük ala
caklısı olan ve esasen yüksek 
bir tekamül derecesine ermiş 
bulunan sanayiini gittikçe yük
selten gümrük dıvarlarile ko
r~mağa çalışan birleşik Ame· 
rıkadır. Acun ökonoınik müna
sebe~le~i!1in bugünkü gi<lişi ve 
bu gıdişın Almanyanın döviz 
durumu üzerinde yaptığı aksül
ameller en büyük alacaklı mem
leketler pasif bir ticaret mu-

kaybeden ne kadar çehreler vardır: Biri kulakları tamamen termektedir. surette karşılamaktadır. 
..... .,,.RJJUM:H'~~.P:!" #~- ~ ~;ı:mrıc:ıı...ırı111ı~:ıo1rıı~ ......... ...,llZlllll'Wll:lilll:ııml .... lill:l ............ illll ................... . 

yandan ham madde ihtiyacını uygun bir hale getirilecek, sı- p 1· 1 . M 1 k" s·ı . 
karşılıyacak stoklar mevcut nai emtia fiatları halkın satın o ıs erın es e ı 1 gı-
bulunmaktadır ve birçok sana- · alma kuvvetinin ve zirai mah-
yi zaman zaman bu stoklara sulat fiatlarının seviyesine in- l · A tt J akt 
el

0 

atarak küçük büyük ölçü- dirilecektir. Fiatların indirilmesi erı r ırı ac ır 
de ihtiyaçlarını temin etmiş- Bulgaristan sanayiinin bütün 
!erdir. Yabancı memleketler- - teşkilatını baştan aşağı değiş-
den yapılan ithalatın azaltık- tirilmesini icap ettirmektedir. 
larını fakat büsbütün durdurul- Çünkü hükumetin kanaatına 
madığını söylemek gereklidir. göre sınai teşebbüslerin bir 
ithalata karşı konulan tahdi- çoğu sağlam temel üzerine ku-
datın ölçüsü hakkında her rulmamıştır ve bundan doloyı 
yönde doğru düşünülmediği yaşamasına imkan yoktur. Bu 
görülüyor. teşebbüsler dışardan yalnız ham 

Geçen yılın ham madde ve madde değil aynı zamanda yarı 
yarı yapılmış eşya ithalatının yapılmış eşya da almak mecbu-
bir ayrılık orta değeri 202 riyetinde bulunmakta ve ancak 
milyon markı buluyordu ve bu tam mamul eşyanın gümrük 

l aşağı yukarı 1932 yılında da resmile ham madde ve yarı 
böyle idi. Buna kMşı Alman- mamul eşyadan alınan gümrük 

·ı yaya bu yıllın ilk on ayı için- resimleri arasındaki farktan 
de 2,2 milyar mark değerinde faydalanmaktadırlar. Bu sebep-

! ham ve yarı yapılmış eşya so- le en mühim sanayi istihsalatı 

1 kulmuştur ki bir ay için fiatlarının bir kanunla teshitin-
1 220 milyon mark tutmaktadır. den başka dışardan gelen yarı 

ve geçen iki yılın vesatisinden yapılmış eşyanın ithalatının da 

. vazenesi yürütilmesi ve aynı 
zamanda hususi borçların öden-

mesini imkansız bir hale gcti- , 
riyor. Alış veriş yapmak için f 
tek çare Almanyanın gerek Ame· ı 
rikaya ve gerekse diğer mem
leketlere olan ihracatını arttır
maktadır. Ne yazık ki Ameri
ka hükumetile bunun üzerinde 
konuşmalara girişmek için Al
manya hükümeti tarafından ya
pılan teşebbbsler fayda verme
miştir. 

Alman yada bugün bir 'andan 
ham madde yetiştirilirken di2-er 

yüzde 10 fazladır. Sonkanun- ileride azaltılması üzerinde tet-
dan İlkteşrin ayına kadar olan kikat yapılmaktadır. 
bu yüksek vasatın meydana 
gelişinde ithaliitin çokça art
masında amil olmuştur. İthala
tın kat'i bir şekilde tahdidine 
ise ancak son zamanlarda ve 
yeni ithalatı düzenleme planı
nın mer'iyete konulmasından 
ve kontrol işlerinin her türlü 
ithalat emtiasına genişletilme
sinden sonra başlanmıştır. 
BULGARİSTAN SANA Yl

LEŞME PROGRAMıNI DA
RALTIYOR. 

Bulgaristan Ökonomi Bakan
lığı memleketteki sanayi faa
liyetini yeni bir düzene koya
cak olan bir kanun projesi 
hazırlamıştır. 

Bı,ı kanuna göre yerli sana
yiin hakiki istihsal kabiliyetini 
memleketin iktısadi hayatına 

Çocuk 
Esirgeme Dernekleri 
Antep, 29 (A.A) - Şehri

miz çocuk esirgeme dernegi 
Halkevinin de yardımile verimli 
çalışmasına devıı.m ediyor. Der
nek muntazam bir surette 
baktığı birçok fakir çocuk ve 
ailelerden başka bu günlerde 
60 mektep talebesine elbise, 
çamaşır ve ayakk.:ıbı dağıtmış
tır. ___ ,.,.. 

İzinsiz Piyango 
Alsancakta Burnova cadde

sinde oturan Osman oğlu Ah
met ve Mustafa oğlu Hasanın 
kahvesinde izinsiz o!arek bir 
hindi üzerine piyango çektiril
diğinden mennedilmiş ve zabı
taca kanuni muameleye başlan
mıştır. 

- Başlaıaıı Biıinci salwede -
"Cumhuriyet polisi nasıl olma
lıdır.,. mevzuu etrafında veril
miştir. Birinci tertibin konfe
ransları iki ay devam edecek 
ve buna kırksekiz polis iştirak 
eylemektedir. 

İkinci tertipte diğer bir kısım 
iştirak edecek vebu sureetle 
İzmir polis kodrosunda mevcut 
bütün polislerin ikişer ay kon
feranslarda bulunarak mesleki 
bilgilerini arttırmaları V min 
edilecektir. Polislere verilecek 
konferanlar müteaddit tertip
lerde ikmal edildikten sonra 
sırasile üçüncü komiserlere, 
ikinci komiserlere ve ondan 
sonra birinci komiserlere kendi 
seviyelerine ve bilgilerine göre 
mevzular genişletilerek ayrıca 
konferanslar verilecektir. 

Bütün bu konferasları, emniyet 
müdürü bay Feyzi Akkor ,emniyet 
müdür muavini Bay Süleyman 
Sırrı, birinci kısım reisi bay 
Yaşar Albarağ, adli kısım reisi 
bay Hulusi Gümüş ve idari 
kısım reisi bay Yaşar Barış 
taraflarından verilecektir. 

Konferansların mevzuları şun
lardır : 

A - Polislerin vazifesi 
B - Meslek bilgisi, meslek 

terbiyesi ve kıyafat 
C - Polisin vazifesine ta

alluk eden kanunlar, nizamlar 
ve bunların tatbik şekilleri 
olmakla beraber bilhassa şu 
maddeler etrafındadır. 

1 - Cumhuriyet polisi nasıl 
olmalıdır. 

2 - Polis teşkilat kanunu 
hakkında izahat. 

3 - Polisin vazife ve sala
hiyeti hakkında izahat. 

4 - Polis nizamnamesi ve 
meslek terbiye ve bilgileri ve 
mesleki vazifeler. 

5 - Mevcut kanun ve m
zamnamelerde polisin vazife
sine taalluk eden hususların 
izahı. 

6 - Türk ceza kanunu hak
kında umumi malumat. 

7 - Polisin doğrudan doğ
·uya takip edeceği mesai! ve 

ı. ,ıar. 

8 - Takibi şikayete bağlı 
olan suçlar. 

9 - Takibi şikayete bağlı 
olduğu halde polisin yine doğ
rudan döğruya takip edeceği 

suçlar. 
10 - Arama işleri. 

11 - Kaçakcılık. 
12 - Hangi suçlular tevkif 

edilebilir. 
13 - Polisin tevkif sela

hiyeti nelerdir ve nasıl istimal 
edilir. 

14 - Meşhut cürümlerde 
polisin vazifesi nelerdir. 

15 - Zabıt varakaları hak
kında izahat. 

16 - Hukuk düvelden po
lise yarıyacak bilgiler. 

17 - Türkiye vatandaşlığı 
kanunu hakkında malumat. 

18 - Ecanibinin seyahatı ve 
ikametlerinde yapılacak mu
ameleye dair bilgiler. 

19 - Seyrüsefere ait ma
lumat ve yine polisi alakadar 
eden daha bazı hususat. 

Konferanslar her haftanın 

cumartesi ve çarşamba gün
leri saat on dörtten on altıya 
kadar devam edecek ve kon
feranslarda icabında öğretilen 
bilgiler etrafında tatbikat ta 
yaptırılacaktır. 
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YAZAN 
Tokdll Bir Efsane 1 MASAL Konyanın Kültür 

--~--..-----------! .... __ .. Ad 1 T l Sana; sevgili okuyucum; bu- de bir yatağa yatırmışlar: am arını anıya Jm 
gün Ramazan keyfini bir yana - Sen hastasın demişler. 1 
brakarak Yunan kadim din tarihi Bütün doktorlar birikmiş nah- Konya, 28 [Muhabirimizden]- ğerli hemşerilerimizdendir. Kon-
ile alakası olan bir masal anlata- nzıni ele almışlar. 1 Kon yanın kültür adamlanndan ya, bu iki genç ve üeğerli var-
cağım, dinle, düşün ve keyiflen: - Eyvah senin kalbin fena! ı b~r kaç dejer~ şahsiyeti "Ye- lığın dönfış gününü sabırsızlık-

Bir çok asır evvel, günlerde Midesini yoklamışlar: nı Asır., okurıarına da tanıt- la beklemektedir. 
bir gün Yunan mabudu Jüpiter - Eyvah senin miden bo- mağı düşündüm, Bu mütevazi 
[Zeos] İnsanları mesut ve hah- zuk: Cigerlerin terelelli ... ne he:nşerilerin üçü de taşrada 
tiyar etmek için düşünmüş, ta- yapayım bu1unuyor. 
şnmış; aklına hir iş gelmiş, ... Perhiz.. Bay Abdülkad;r fs~anbul Türk 
bu fikrini mabutlardan Apollo- - Yahu! Ben hasta değilim, ve lslam ese~!eri müzesi müdür 
na, Artemise, Prometeye açmış iştiham var; kalbim sağlam, muavinidir. Bir çok yıllar yurda 
ve onların düşüncelerini almak ciğerim görük gibi... Desede değerli varlıklar yetiştiren bu 
istemiş: nafile.. Zavallıyı öldürecekler.. yaşı geçkin fakat dimağı sağ-

- Ben demiş, yedi melaikeyi Nihayet; bir iki gün hastanede lam hemşerimiz iki üç yıl evvel 
dünyaya göndereceğim, insan- tam porbizde yatan m laikeye bu vazifeye tayin edilmiştir. 
lara saadet vereceğim.. Hepsi jüpter karışmış, uçurmuş, kay- Uzun yıllar hocalık yapan, 
gülmüşler ve bu fikı i hiç bırisi betmiş.. tarihi tetkikleri tetebbulan 
doğru bulmamış. Buna rağmen Dördüncü melaikeye gelince: ve güzel yazı!ariyle, İnce zeka-
Jüpiter aklına koyduğu fikri Daha ilk girdiği sokakta: siyle muhite kendisini tanıttır-
yerine getirmek için onların - Uzun ömür satarım! Se- mış o!an Bay Abdülkadir Av-
eğlenmelerine aldırış etmemiş, sini duyan bir zengin varını rupa tarih kurumlarınca da 
ve tiz elden yedi melaike olan yoğunu verip bu uzun ömrü öğülmüş ve anı'.mış b;r simadır. 
yedi seyyareyi (Dübbü ekberi] olmak ister, ondan evvel sesini Onun Selçuk ve Karaman 
çağırmış, sırasile mabudunun işitip uzun ömür metaını almak oğulları tarihleri ve atikiyat 
huzuruna çıkmak için toplanan istiyen bir başkasına malı kap- üzerindeki derin bilgi ve tet-
yıldızlar dünya aleminde merak tırmamak için silah sıkar, çe-
uyandırmışlar. Onların öyle ker herifi öldürür, haydi bir 
toplanışını kıyamet alameti hadise, arkasından işe adliye 
sanmışlar, korkmuşlar. Jüpiter karışır, tamahkar zengını 
melaikelerin herbirine bir san- idam ederler.. Zavallı sa-
dık vermiş ve birinciye: zeka, tıcı ne yapsın! Çarşıda 
ikinciye: iffet ve doğruluk, dolaşmak tehlikeli!. Hemen 
ücüncüye: sıhhat, dördüncüye: sandığı kapabr, koşmağa baş-
uzun ömür, beşinciye: namus, lar. Öteden o uzanır beriden 
haysiyet, altıncıya: zevk, ye- bu... Sandığı kapabrken uzun 
dinciye: para vermiş - aman Ömer mataından bir parçası 
bu sıraya dikkat edin, ezber- sandığın kapağı arasına kısmış 
leyin - mabutlarının verdiği bu meğer.. Kopanr, alır, kime 
metalarla melekler sandıklarını e · d' k k v reyım ıye aranır ~n ya ı-
doldurmuşlar, ver elini beri ninde bir papagan görür. Za
dünya yüzü demişler; çıkmışlar 

vallı kuş açlıktan nefesi tıkan
yola; ki : Metalarını kimisi sa-
tacak, ki:nisi dağıtacak. Dün- mış .. Uzatır ona: 

- Ali Bu da senin nasibin ya yüzüne insan kıyafetinde 
olsun der, Papagan bundan 

inen seyyare melaikeler birbi-
d 1 1 

ötürü 300 sene yaşarmış. 
rin en ayn mış ar, her biri bir 

Beşinci melaike: Namus ve 
semte gitmiş, başlamışlar me-
talarını dağıtmağa, satınağa. haysiyet satıyorum diye bağı-

Şimdi biz sırasile güdelim: rınca başına üşüşmiyen kalmaz 
Birinci melaike sırtında zeka bakar ki bu metaı al cak, daha 
sandığile; bı;nu nereye satarım doğrusu onu yerinde kullana-
deye düşünüı ken; bir mektebe cak kimse yok. Hemen çevirir 
girmiş: - Ne istiyorsun? de- işi: cebinden bir çok nişanlar 
mişler çıkarır. Kimisine; Padişahlık 

- Zeka satıyoıum demiş ka- verir kimisine: Halifelik, kimi-
pıcı : sine Vezirlik, Paşalık verir, 

- Hadi oradan demiş uka- takar, takıştınr apoletlerini sa-
la! Zeka satmak sana mı düş- lıverir namus ve haysiyet sa-
müş? Bak hepsi okuyup, yazı- bibi deye. Lakin ellerinden 
yor, zekası var. Defol şuradan. zor kurtulur bir kaçıştır kaçar. 

Borsalara gitmiş, borsa ha- Altıncı melaike: Zevk sata-
demesi yakasından tuttuğu gibi caktı ya. Sen misin bunu di-
paldır, küldür merdivenlerden yen? Aman yarabbi 1 Dünyanın 
yuvarlamış. Ne yapsın, hıç bir ne kadar insanı varsa zavallı-
yerde satamamış. nın başına üşüşür, bir gürültü 

ıkinci Melaike: Sırtındaki if- bir kiyamet, yetiş imdada .. ım-

Ba.,nııtallinı Ahmet Şiirii 
kiklerinden muhitin hakkile 
faydalanması ne büyük nimettir. 

Biz, sayın bilgenimizin Konya 
müzesi müdürlüğüne getirilme
sini ve onun muhitinde meşgul 

olarak değerli eserler vermesini 
isterdik. Kültür bakanlığından 
bekledik ve dileklerimizden 
biri de budur. 

Tıp doktoru Feridun Nazif 
dört yıldanberi Almanyanın 
Münib şehrindedir. Bir kaç ay 
sonra ana yurda dönecektir. 
F. Nafizin kardeşı Mimar Şa
habettin de yanında ... 

Bu iki genç ve kardeş bil
gin ve kültür adamından ülke
nin, hassaten şarımızın geniş 

mikyasta faydalanacağı bes
bellidir. 

F. Nafiz tıp tarihine ait ya
zıları, tetebbu ve tetkiklerile 
bilgi çevreğimizde mümta:r. bir 

111111 Abıliilkadir 
Bay Ahmet Şükrü İlgının 

Argıthanı nahiyesi başmualli

midir. Geçen yıl bir köyden 
nahiyeye geçinlen Bay Ah
met Şükrü genç inkılap Tür
kiyesinin istediği ve bul
duğu köy muallimin hakiki 
timsallerinden biridir. 

Samimiyeti, nezaketi yurt 
ve vazife severliğile sokul
duğu her köş.ede bir sev
gi ve saygı yeri verdiren 
bu genç ve ülkülü mu-
allim Argıthanlılann bü-
yük ve küçüklerinin sevdik
leri, ısındıkları bir çehredir. 

• 

Doktor P, Nafiz 
Mektebin işlerini ışıklı kafaıile 
düzenine koyan, sık sık müsa
mereler verdiren, çocukların 

ruhi cereyanları ve bedeni ve 
ahlaki hareket ve durumları 
üzerinde etütler yapan ve uğ
raşan A. Şükrü bugünün genç
lerine, yarının çocuklarına ör
nek olarak güvenle gösterile
bilir. fet ve doğruluk metaını satmak kan mı var önüne geçmenin. 

için zenginlere uğramış: Bu hartos martos arasında elin· yere sahip ve layik olmuş de- A. Evren 
..... ~ •• ıım ................................ .. - Ben doğruluk ve iffet sa- deki sandığı kaparlar, ötekiler 

tıyorum diye bağırmış. Vay bırakmaz, sandık: 
sen misin bunu söyleyen? Bizde - Sen alacaksın, ben ala-
kalmadı mı doğruluk, bizde cağım! kiyameti arasında düşer 

Udemiş Ziraat Bankasından: 
Muhammen 

kıymeti lira Cinsi H. M. M. Mahalle Sokak 

Bergame mahkeme başka

tipliğinden: 

Bugamanın kurşunlu mahal
lesinde oturan nalbant Halil 
kızı Nazmiye tarafından ko· 
cası ayni mahallede oturmakta 
iken tegayyüp eden idris oğlu 
Yusuf aleyhine açılan boşan

ma davasının mumaileyh Yu
sufun gıyabında Bergama 
asliye hukuk mahkemesinde 
icra kılınan muhakemesi so
nunda: taraflar arasındaki ev
liliğin boşanmaya çevrilmesine 
ve mahkeme masrafı ile ka
nuni barcın müddeaaleyhe tah
miline 2/12/934 tarih 9341724 
numaralı kararla davacının hu
zurunda müddeaaleyhin gıya
bında hükmolunduğu anlaşıl
makla işbu ilanın neşri tarihin
den itibaren lS gün içinde 
müddeaaleyh Yusufun bükme 
itirazla temyizi davada bulun
madığı takdirde hükmün kat'
iyet kesbedeceği tebligat ma
kamına kaim olmak üzre ilan 
olunur. (1167) 

İNÖNÜ vapuru 
1 Kanunusani 193S salı günü 

saat onikide limanımızdan ha
reketle Kuşadası, Küllük, Bod
rum, Rados, Marmaris Dalyan 
Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike 
Antalya Mersine gidecektir. 
Avdette Alanya ya uğnyacaktır. 

Birinci kordon 92 No. 
Telefon 3658 

30-31-1 (1163) 

Köy Bürosu heyetinden: 
Vilayet köyleri bütçeleri pa

zarlıkla bastırılacağından 2-1-93S 
saat on altıya kadar büroya 
gelmeleri. SS92 (1174) 

~',//, '/ /7l"L'YT/JV.or.ALT.T///.77/.J'J? 

ilan 
Yeni manifaturacılar çar

şısında (11) numaralı mağa
zanın üst iki katı komisyon
cu, terzihane, imalathane ve 
sair işler için çok uygun ve 
elverişlidir. T aşcılarda ke
resteci bayŞevkiye müracaat. 

V/LULLJ/JfUt'al-~ 2k~S)..,, 

lzmlr Belediyesinden: 
1 - Askeri :ıre mülki tekaüt 

kanununun SO nci ve muvakkat 
5 nci maddelerinin Tefsiri. 

2 - Takaut kanununun 26 
ve S2 nci maddelennin tefsiri. 

3 - Askeri fabrikalar ni
zamnamesi. 

4 - Eşkiya müsademesinde 
malül olanların buhran vergile
rinden istisna ve inhisar eşyası 
beyiyesinden istifadeleri hak
kında kanun. 

S - İntihabı 
nununnn bazı 

meb'usan ka
maddelerinin 

değiştirilmesine ve bir madde 
ilavesine dair kanun. 

6 - "Havaiseyrüsefere mah
sus beynelmilel sıhhi mukave
leye., iştirakimiz hakkında ka
nun. 

7 - Teşkilatı Esasiye kanu
nunun 10 ve 11 ci maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında ka

. nun. 
8 - Bazı kisvelerin giyilmi

yeceğine dair kanun. 
Yukarıda yazılan kanunlar 

belediyede herkesin görebile
ceği yerdeki ilan tahtasına asıl-' 
mıştır. S586 (1172) 

Bergama Aslıye Hukuk 
Mahkemesinden: 804/1934 
Bergamanın Gazi Paşa ma

hallesinden Süleyman kızı Sa
fiye tarafından kocası Dikili 
emvali milliye tahsildarı Meh
met oğlu Halil aleyhine açılan 
boşanma davası üzerine Müd
deialeyh Halilin beş seneden 
beri zimmet ve ihtilas yüzün
den f .rar ederek nerede oldu
ğu anlaşılamadığından müd
deiyenin talebi vechile kendisi
ne ilanen tebliğat icrasına ve; 
ilannamenin bir suretinin mah
keme salonuna talikine karar 
verilmiş olduğundan işbu ilan 
tarihinden itibaren muhakeme 
günü olan 27 /1/ 93S pazara 
kadar bizzat gelmesi veya 
kanuni bir vekil gönder
mesi aksi halde gıyabında 
muhakemeye devam olunacağı 
tebliğat makamına kaim ol
mak üzere ilin o unur. 

(1168) 

İzmir Defterdarlığından: 
lzmir körfezi dahilinde geçmiş seneler bedeli 1000 ve şim..iiki 

muhammen bedeli 800 lira olan Çakalbumu dalyanında 1 mart 
93S tarihinden itibaren dört sene müddetle balık avlamak hak
kı açık arttırmaya çıkanldı. Şartnl\me sureti istiyenlere varidat 
müdürlüğünce bedelsiz olarak verilecektir. 
Açık arttırma 93S senesi ikinci kanun ayının 12 ini cumarte

si günü saat lS te İzmir dekerdarlığında toplanacak komisyon
da yapılacaktır. 

Muvvakkat teminat % 7,S tur. Hükümetçe tayin edilecek 
bankaların teminat mektupları ve devletin muayyen tahvil ve 
bonoları da kabul olunur. 

27 - 30 - 3 - 6 5540 (1146) 

Hududu yok mu iffet! Diye bir ateş kırılır, içinde ne var, ne yoksa 
bir köpürme haydı oradan mü- hepsi ortaya dökülür, bir yağ- 1500 tarla Yazı M. Hastane 1,2880 ründoğu yol, gün batı mığırdıçtan metrük tarla, poyrazı odabap 

O. veresesi tarlası, kıblesi Faik B. ve Fokyon tarlasile mahdut. 1 
9200 Gündoğu H. Kolost, günbatı ve poyrazı ve kıblesi yol ile mahdut/ 

kemmel bir sopa riyafetile so- m.adır gider, amma zevkte nis-
kağı boylamış, yoldan geçen bet içinde ehline düşmez, öyle 
kadınlara metaını satmak iste- garip paylaşmalar olur ki; me-
miş, kadınlar ne buldularsa sela: kadınlara: ata, bisiklete 
suratına atmışlar, tahkir etmiş- binmek, kürek çekmek, avcılık 
ler.. Bu da böyle.. yapmak, siğara, rakı içmek, 

Üçüncü mnlaike: Sırtında ta- pantalon, çeket geymek, bas-
şıdığı sıhhat sandığından dağı- ton kullanmak filan düşer. 
tacağını yolda rast geldiği al- Erkeklere: dantele örmek, 
mak istemiş fakat her birisine: ipekli kumaşlar geymek, yap-

- Sen çok yemek yemiyor- mak, yemek yapmak, bulaşık 
san, çok su ve içki içmiyorsan yıkamak, çocuk avutmak; 
uykunu yolunda uyuyorsan, te- sar'alılara: Dans etmek; mef-
mizleniyorsan, merak, sınır, lüçlara: Gezmek; sağırlara: 
tnlfş yorulmak bilmiyorsan Musiki; körlere: Resim ihti-
alafranga uyuyup alafranga yarlara da tama ve şehvet 
kalkmıyorsan, vücndunu israf isabet eder. Canından bezmiş 
ntmiyorsan, sefahet bilmiyor- yaralı melaike tamtakır sandı-
san, ancak sana sıhhat vere- ğını da bırakıp bu mahşerin 
bilirim, öyle olmazsa bu hiç içinden zor canını kurtarır. 
bir işe yaramaz, bil' akis Sıra yedinciye mi geldi. Aziz 
tehlikedir. deyince hepsi de okuyncuml Lakin onu sölemeye 
vazgeçmişler, vaz geçmişler ne hacet, zavallı zaten para 
amma bu dağıtıcıyı da d"k- dağıtmağa çıktı. Benim yerime 
torlar duymuş, bir fırsat bul- onun ne olduğunu, nasıl san-
muşlar, tongaya düşürmüşler dıksız, ııepetsiz döndüğünü, 
sandığı kapbklan gibi doğru sağlam dönmesini bırak ta na-
ha.stabaneye .• Aman! Zaman sıl hurdahaş olduğunu nasıl 
kiretmem·f. Arkaa:ndan koş- nisbet bulduğunu sen dü şünl.. 
muf, yakalamı•lar butabane- Tok Dil 

800 .. 
ııso 

" 

750 dükkan 

350 .. 
540:! mağza 

2100 depo 

350 dükkan 
900 .. 
300 .. 
350 .. 
4SS .. 
soo .. 
6SO " 
45S .. 
4SS .. 
soo .. 
4SS .. 
45S " 

.. 

.. 
Hamam 

.. 
Cumhuriyet 

Yazı 

Hamam 
H. imam 

.. 
Hamam 

Bahçeli kahve 

Subaşı 

Sebilhane So. 

ismet P. caddesi 
Belediye çarşısı 

Depo So. 

Hamam So. 
Kendir pazarı 

" 

1,3800 Gündoğu H. Süleyman kansı tarlası ve tariki bas, Günbatı Nalban,
1 

Artin bahçesi, poyrazı ve kıblesi yol. 

Sağı ve cephesi yol, solu metrük dükkan, arkası emmi oğlu vakıf 
dükkanı ile mahdut. 
Sağı ve arkası Halepli veresesi dükkanı, solu ve önü yol. 
Sağı Raşit ef. veresesi ve itbu mağzadan müfrez dükkan, solu 
yol, arkası zencircinin İbrahim vereseıine, önü yol ile mahdut. 
Sağı ve arkası Doyranlı Hüseyin arkası, solu Şerif O. Nuri 
arsası, önü yol ile mahdut. 
Sağı ve solu ve arkası Tuzcu H. Sadık dükkanı, önü yol. 
Sağı ve solu tuzcu H. Sadık sebilbanesi vakıf dükkanı, arkası 
tuzcu H. Sadık hanı, önü yol. 
Sağı yağcı Salih veresesi kahvesi, solu H. Sadık sebilhanesi vakıf 
dükkanı, arkası tuzcu H. Sadık Hanı, önü yol. 

Pabuşçular arastası Sağı kuyumcu Tahsin, solu Emmi oğlu sebilhanesi, arkası metrük, 
önü yol ile mahdut. 

Camicedit Hal pasajı 3S No. Sagı S9, solu 33, arkası belediye oteli, önü pasaj . 
., bal 10 " Sağı 8, solu 12, arkası Hal dükkan önü hal sokağı . 
., ., 12 ,. Sağı 10, solu bal pasajı, arkası hil dükkam, önü hal sokağı. 
., " 16 ,, Sağı 14, solu 18, arkası hal dükkanı önü bal sokağı . 
., " 18 ,. Sağı 16, solu 20, arkası hal dükkanı önü yol. 
., ., 20 ,, Sağı 18, solu 22, arkası hal dükkanı önü hal sokağı. 
., " 22 ., Sağı 20, solu 24, ,. " " ., ,. ,. 
" ,. 24 ,. Sağı 22, ., 24, ,, ,. ,, ,. yol ile mahdut. 

Bu gayri menkuller açık arttırma ile •e 20 gilıı milddetle arttırmaya çıkanlmıştır. İhaJ.e tarihi 10/1/935 dır. Taliplerin teraiti, 
Ankara, lstanbul, lzmir, Ödemiı Ziraat Baııkumdaa iirenebilirter. 5566 '1175) · 
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Türkiye 
Merkez 

Cu 
Ban 

huri yet 
d • • 

· /. 1 F izli iki 
va· - Erzrum 
ieriniı.J Kavt 

i ·on Liralık Si
~ i t l Tahv·ı- 1 uamele ine Y, · 

l(ında Ba lan ca t sr: 
Geliri tamaının Sivas - Erznım Demiryolu!lun in1:ıasm:ı. ta.ıs:s 

olunan otuz ınilyon li-alık Sivas - rzrum Lti''razının iki mil
yon liralık birinci kısmını teşkil .e ~e, t:ı ilerin k:ıyt muıme
lesine 10 ikinci Kanun 1935 tanhinde ba,l :ıcak 15 ikinci l:fı
nun 1935 tarihinde nihayet verilecektir. 

Be'.ıerinin itibari kıymeti yirmi lira o"an bu mtıvaklrn• t;ı!wi!
ler t 9 lira ih. aç fiatı üzerinden bu müdd ~t zarfın:lı l\lerkez, 
Ziraat v~ iş bankalarının şu !l ri bul l ı h~: m.ı:1alde sıtış:ı 
çıkarılacaktır. . . 

Umu;ni ve mülhak b.-tçelerle ıdare olu :ı.ı D.1··e ve mü~Ji5-
lerce vilayetler hu~nsi idareleri1e belediye erce tem :lat ol .t ve 
hazinece satılmış ve satılacak Milli Em'.ak be:lelle:·:n·n 
diyesinde itibari kıymetler üzerinden kabul olunur. 

Bahsolunan muamelelerde nakit gibi kabul edileceği ve r;e
rek bedellerinin ve gerekse faizlerinin te:liyes;nde hiçb:r sure~
le vergi ve resıı_ıe t.a~i ol~~yaca~ kanunla teyit edilmiş ?la.n 
bu istikraz tahvıllennın faızı de yuzde 7 o1ar:>k tesbit edıldı
ğinden iştir~k edı:nlı:r ~n _faideli ve sağlam ve aynı zaır.auda 
memleket içın venmlı hır ışe paralannı yatırmış olacaklardır. 

55M ımm 

YERLİ MALI 

GISLAVED 
Dünyanın en Saglam 

LASTİKLERİ 

Ve son moda 
KADIN-ERKEK-ÇOCUK 

GJSLAVr..1l 
yerine bafka 
marka veriyorlar! 
Aldanmayınız. 

GISLAVED 
markasına dikkat 

ediniz! 

Türkiyenin Yerli Mallar Pazarlarında ve umum kundura 
satan mağazalarda arayınız. (1148) 

Dişlere Hayat Veren Güııeş' -
SANI~ 

S • Sıhhidir, dişleri 
anın: temizler, dit etle

rini kunetlendirir. 

S • Antiseptiktir, ağız-
8DJD: daki mikropları % 

100 51dlirür. 

S • Nefis bir lezzete 
anın: maliktir. Seve seve 

kullanılabilir. 

S • İnsan için en üzü-
8 DJD: cü bir dert olan 

ağız kokusundan 
kurtanr. 

S 
• Ne ınine tabakası-

8DJD: m tahrip edecek 
kadar sert, ne de 
kefeke ve kirleri 
izale etmiyecek ka
dar yumuşaktır. 

~ANIN 
Macununu Ku;ıan naz 

Diş Tabibi 

Mehmet Ali 
Ferit Cemal 

1 

Abdullah Naci 
Birinci Beyler Sokağı 20 N uıııarada 

1 Kanunusani 1935 tarihinden itibaren müştereken 
haııta kabulüne bll.flıyacaklardır 

Telefon: 2 6 3 9 
12-15 (9090 

Izı. ir Defterdarlı~ından: 
j ·sinin vergi borcundan ötürü tahsili emval kanunana tevfi

k sshaczedilen Ahmet ağa mahallesinde Halimağa Ça1111ında 
ak 1 oğlu hanında kiin 16 sayılı dükkan tarihi ilandan itiba-

çı.ı a ·rmi bir ırün müddetle müzayedeye çıkanldığ'llldan pey 
~~~:k istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine müracaatları. 

24 - 31 - 7 S504 111lJ) 

Yeni Asır Şahtte • 

B y LI 

YE ~ L i MALLAR PAZARINDAN ALINIZ 

SAGLAM GUZEL u c lJ z 

lzmir Esnaf \'"e 
Bank .. sı Umum 

Alıalil 
Mü-

dürlüğülıden: 
Bankamız esas mukavelenamesinin 2/ Ha'liran 934 tarihli fev

kalade heyeti umumiye içtımaında tadil olunan on yedinci mad
desinin verdiği salahiyete binaen meclisi idaremiz tarafından 
şımdiye kadar tecil edilmiş bulunan biıse taahbüdatından mü
tevellit mütebaki talisitlerin 30/ ikinci kinun 935 ten itibaren 
hissedarlardan talep olunması idare meclisimizce karar altına 
alınmışbr. . 

Hissedarlanmızın İzmir meıkeziaıize ve Ödemiş Tire, Tur· 
gutlu, Salihli, Alaşehir şubelerimize müracaatla borçlu bulunduk
ları taksitleri ödemeleri lü:ıum ilan olunur. 

(1177\ 

-124- Öz Türkçe karşılıklar 

Hun, Kan - (Aşağıdaki fek 
terkiplerin ilk cüzüdür: Hurşit - 1. Çavai 2.Ço-

Hunaliit, - kanlı 2.kana ğaç 3. Çöveç 4. Uvaç 5. 
bulanmış, kan bulaşmış Gün 6. Güneş 7. Kayaş 8. 

Hunab, Hunabe - 1. Kiin 
Göz yaşı 2. Kanlı su Huruç - 1. Çıkma 2. 

Huııaşam, Hunhir - 1. Çıkış 3. Fırlayış 
Kan içici 2. Kan dökücü 3. Huruç etmek - 1. Çık
Kanlı (bu sözün iki manası mak 2. T aşıkmak ( dağa 
var: 1. Kana bulafmış 2. çıkmak, isyan çıkarmak man) 
Kan döken Huruş - 1. Bağırma,ba-

Hunefşan, hunhar -Kan ğırıp çağırma 2. Gürültü. 
saçan: kan yağdıran gürültü patırdı 3. Kaynaytf 

Hunin - 1. Kanlı 2.kan- kaynama (Galeyan man) 4. 
lanmış Taşkınlık 5. Taşıma ( Cuş 

Hunriz - l.Kan dökücü man ) 
2. Kon döken Huruşan - 1. Kaynaşan 

Hunnak - 1. Boğak 2. kaynaşık 2. Taşkın 
Toncukına Husran - 1. Kor 2. U-

Hunnakkı kelbi-Buık zatına ( kaybetmek, ziyan 
Hünsa - 1. Aslık, asnık etmek man) 3. Yas 4. Ya111 

(Uzvi bir noksan yüzünden kalma 
zevciyet hayatına kabiliyet- Husranda kalmak - 1. 
siz kadın man) 2. Emerük Eli bot kalmak 2. Korkıl-
3. Ernlık 4. Kızdeke mak 3. Korlanmak 

Hup - Cıyak 2. Gök- Husuf - 1. Ay tutulma 
çek 3. Görklü 4. · Güzel 5. 2. Ay tutulu 3. Dunma (do
Öget nuk, dunuk, tunuk) 4. Tu-

Hurafe - 1. lnm irim tulma 
(fal man) 2. Sanaka 3. Sa- Husul - 1. Bulgu 2.0luş 
nıka 4. Oraaa, uğrasa, ura- Olma 3. Türeme 
sa 5. Yanı iş Hmule gelmek - 1. 01-

Hurde - 1. Kınntı 2. mak 2. Töremek (Doğmak, 
Küçük, küçürek 3. Ufak, meydana gelmek man) 3. 
Ufacık 4. Ufarak, Uparak Türemek 4. Yetişmek 
5. Uyak Husule getirmek - 1. 

Hurdehaş etmek - 1. Kaştarmak 2. Ôldurmak 3. 
Aran taran etmek 2. Kırıp Öntürmek 4. Törümıek 
dökmek 3. Ufalamak 4. U- Husumet - 1. Çekişme 
faltmak 2. Dargınlık 3. Döğüt,dllvlif 

Hurdehat olmak - 1. 4. Diitmanlık 5. Kavga 6. 
Darmadağın olmak 2. Ebri- Kektetme 7. Tebialik 8. Ui
mek, eprimek 3. Hölsiimek l"&f 9. Yaianç 10. Yaiılık 

Hurdevat - 1. Kınk dö- ll. Yavçılık 12. Yavbk 13. 
kilk 2. Öteberi 3. Ufak te- Yavııç 

Odun Pazarı No. u - t2 

p. - -

Bayram Tebrikleri 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 

Tebrik T elgrafnameleri Kullanınız 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından hazırlanan "Lüks., tebrik 

telzrafları sureti hu•usiyede Viyanada bastırılmış çok zarif ve 

süslüdür. Bu kaatlar her telgraf merkezinde bulunur, Tebrik 

telgrafınızm bu siis!ü kaatla muhatabınıza verilmesini iaterseniz 

arzunuzu telgraf memuruna söyleyiniz. Telnraf ücretDıdea başka 
vereceğiniz on beş kuruş maksadınızı temin eder. Bu suretle 
hem çocuk Esirgeme kurumunun bakmakta olduğu kimsesiz ve 
fakir yavruların bakımına yardım hem de telgrafınır.ı çektiğiniz 

zata karşı c1a fazla saygı göstermiş olursunuz. 5-10 

Ö:ı: Türkçe karşılıklar -121 -

Husumet etmek - J.Da- Huy - 1. Abtma 2. Kı-
nlmak 2. Döğüşme~, dövüş- lığ, Kılık 3. Kıluıç 4. Minez 
mek 3. Kıdmak 4. Ocqmek (Seciye man.) 5. Ök, 
5. Yağanmak 6. Yağıkmak Huysuz - 1. Emeze 2. 
7. Yağılamak 8. Y atlamak Havsak 3. Hırçın 4. İğse 5. 

Husumet göstermek - Mızgı. 
Yan bakmak . Huysuzluk etmek, İğeıı-

Husus - 1. iş 2. Tuladı mek (At hakkında). 
3. Unayuk, üneyük (Tabas- Huı.u - 1. Apklık 2. 
sus man) Eıi-ihne 3. Gönül alçaklığı 

Hu~usa - 1. Ayrıksı 2. 4. Sinme 5. Udunına 6. Yu-
Hele muşaklık eyleme 7 Yükün-

Hususi - 1. Kendine me. 
göre 2. Narın 3. Özgü 4. Huzur (Yanman.) 1. İlev 
Özlen 2. Ku 3. Kat 4. Kıt 5. Ôa 

Hususiyle - 1. Aync• 6. Tapu. 
2. Hele 3. Oğrağu Huzurunda 1. Sarıda 2. 

Husıısiyet - 1. Ayrılık lıevinde 3. Katında 4' Öaün-• 2. Bağlılık 3. Başkalık 4. de. 
Gizlilik 5. Özlük 6. Tem Huzura çıkmak - 1. Ka-

Hususunda - 1. İçin 2. tına varmak 2. Önüne çık• 
Sartın k ma. 

Husye - 1. Badak 2. Huzur - (Rahat man.) 1. 
Hoslak 3. Kada 4. Kısak Ahır 2. Amır 3. Baynl 4. 
5. Ta.şak 6. Tavluç 7. Yu- Cayşıhk 5. Dıtlık, tıslık 6. 
murta Dinçlik 7. Dmiz 8. Dirilik 

Huş - 1. Oy, uy 2. Ot 9. Enç, ençlik 10. Friaç 11. 
3. Öğ, ök 4. Uk, Uğuk 5. İnç, lnçkil 12. İnçlik 13. lrinç 
Us 14. Tinclik, tınchk. 

Hu1yar - Sak Huzur bulmak - 1 Dö-
Huşu - 1. Aşaklık (Te-ılenmek 2. Tınclaınak. 

va:ı:u man) 2. Birenişme 3. Huzuru kalb, Tun. 
Eğilıne 4. Gönül alçaklığı 5. Hübob. Esiıı, esinti. 
Ôniin gözetme Hiibub etmek - l. Esmek 

Huşu etmek - 1. Aşak- 2. Konmak.. 
lamak 2. Aşakhk eylemek Hücum - 1. Akıa 2. Atılış 
3. Eğilmek 3. Basım 4. Baakm 5. Ça-

Hu"8let 1. Carvallama bavol 6. Çapartı 7. Çapım 
2. Diklik 3. İrilik 4. ltilik 8. Çan 9. llpma 10. l'ırar 
5. Kadık 6. Kstılık 7. Sert- 11. Kaçut (Sakip man.) 12. 
lik. Kavgua (Takip ııuın.) 13. 

H114unet göstermek, Kad- Sakbnş 14. Seiirdim 15. 
ranmak. Sıırgal 16. Sürme, siirher· 

Huş1111etini isale etaek, me 17. TalMıra 18. Teiif 
Yumuşatmak.. 19. Tutkak 20. O.W. 
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932/17.474 Açık Arttırma İlanı 
Salihli icra Memurluğundan: 

Köyü Mevki Miktarı Cinsi Muhammen K. 
Lira 

Poyraz Akçetaş 40 tarla 160 
" Kerikuyu 50 tarla 200 
" Koltuk 25 tarla 250 
" Alace mezar 25 100 

MitatpaşaM. Mitatpaşa M. 196 metre M. arsa 192 
Yukarıda mevkii, miktarı ve muhammen kıymetleri yazılı beş 

kıta gayri menkul 28/1/935 tarihinde ihale olunmak üzere açık 
arttırma suretile satılığa çıkarılmıştır. Pazartesi günü saat 
14,16 dadır: 

İşbu gayri menkullere ait şartnameler 12/1/935 tarihinden iti
baren dairemizin 932/17.474 numaralı dosyesile herkesin göre
bilmesi için açıktır. 

1 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
7,5 nispetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. 124 

2 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bil
dirmeleri icap eder· Aksi halde haklan tapu sicilile sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaşmasın dan hariç kalırlar. 

3 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma 

şartnamesini okumuş ve lüzumlu malümatı almış ve bunları tama
men kabul etmiş ad ve itibar olunur. 

4 - Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa bağırıldık
tan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış isti
yenin alacağını ruçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayri menkul ile temin edilmiş alacaklılarının mec
muundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın teahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit ve on beşinci 

günü ayni saatte yapılacak arttırmada bedeli satış istiyenin ala
cağına ruçhanı olan diğer alacaklıların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak -şartile en çok 
arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale ya
pılamaz ve satış talebi düşer. 

5 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evci en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş 
olduğu bedelle almıya razı olursa ona razı olmaz veya bulun
mazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp n çok 
arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler 
için yüzde beş faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kal
maksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 133 

Yukarıda gösterilen 28/1/935 pazartesi icra memLlrluğu oda
sında işbu i!an ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilin olunur. (1176) 

-122 - Öz Türkç~ k_arılık_lar 

Hücum bölüğü - l.Akın- Ayaklamak 2. Başarmak 3. 
cı kolu 2. Seğirdimci Dilek sürmek 4. Olarmak 

Hücum etmek - 1. Akın 5. Paşkarmak 6. 8alınak 7. 
etmek 2. Akmak 3. Atıl- Sürmek 8. Y orumak 
mak 4. Basımlamak 5. Bas- Hükümdar - 1. Başka
kın etmek 6. Basmak 7.Bö- ruçı, paşkaruçu (Daha ziya
kelemek 8. Çapmak 9. Çok- de Tanrıya verilen elkaptan 
mak 10. Cumburmak 11. "Mevla - Signeur,, man.) 2. 
Gıcılamak 12. Güce görmek Bilevci 3. Buyruk 4. Erkliğ 
13. Güceklemek, gücek ol- (Ziiktidar man.) 5. idi (Sa
mak 14. Güce vermek 15. bip, mevla man.) 6. lı ekesi 
Gücürmek 16. Gücü görmeg 7. İliğ 8. İnal (Asıl mutemet 
17. Güvlemek 18. Hökçü- vezir, müşir man.) 9. Kağan 
mek 19. Humsalmak 20. Hü- (Han man.) 
mermek 21. Hümiirmek 22. Hükümdarlık etmek -
ılgar etmek 23. llgarlamak 1. İlermek 2. Olarmak 
24. Kadılmak 26. Kavçımak Hükümet - 1. Beylik 2. 
(Hiddetle kavramak man.) El, il 3. Eteğelik 4. İllik 5. 
26. Kıcılmak 27. Kımak 28. İdi (Sahip, mevla man.) 6. 
Kovulmak 29. Kovlamak 30. İl ekesi 7. İliğ 8. İnal (Asıl 
Saldırmak 31. Salmak 32. mutemet, vezir, müşir man.) 
Seksenmek 33. Sıbırmak 9. Kağan (Han man.) 
(Tard ve defi man.) 34.Sür- Hüma (Kuş) - 1. Buğ
calamak 35. Sür5!-1mak 36. danık, buğdayık 2. Umav 
Tobuldamak 37. Üstüne yü- . d 
- k 38 u"' k 39 Ü - (Çocukları sıyanet e en me-rume . sme . şu- -

k 40 Y- - .. k lek, öleceklerin canını alan me . ogurme 
Hükm (Hüküm)- 1. Buy- melek.) 

ruğ, buyruk(Emretmek man.) . J:Iün~~ - 1 .. Becerik 2. 
2. Bükü 3. Sanı (Farz ve Bılgı, bılış 3. Epık 4. Erdem 
tahmin man.) 4. Sav (Nüfuz ertem, irtem . (Hirfet, s~~'at, 
ve tesir man) 5. Söz (Nüfuz maharet, ehlıyet, kabılıyet, 
ve tesir man.) 6. Turgut 7. fazilet man.) 5. Söl 6. Udum 
Yargı, yargu 8. Yarlığ 7. Ustalık 8. Yaraşık 9. 
(Emirname, ferman man.) 9. Yat 10. Yoldam 
Yartı (Adli büküm man.) Hünermend, Hünerli- 1. 

Hukmetmek - 1. Bel- Becerikli 2. Biliklik, bilim
letmek 2. Bilemek (Hüküm lik 3. Celen 4. Eli eğimli 5. 
ve tasarrufu albnda bulun- Eliuz 6. Eli yatkın 7. Er
durmak, idare etmek man.) demli, erdemlik 8. Uz 
3. Buyurmak 4. Çağlamak Hür - 1. Başına buy-
S. Sitmek 6. Tutuvlamak 7. ruk 2. Başlıbaşına 3. Boş 
Y argı)amak, yargulamak 8. 4. Çenk 5. Eren, İren 6. 
'vmak 9. Yarp, yarmak İrikli, irkli 7. Özden 8. Sal-

Hakim dnnek - 1. mak, saltık 9. Sartık 

Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

Cilt, .... af, .·engl ve 
Belsou ·!uğu ve te

nasül hastalıkları 
mütı;'1assısı 

Muayenehanesini Birinci 
Bc.yler sokağı ( Elhamra si
ııeması arkasında ) 55 ıı ı
maraya nakletmiştir. (1145)1'3 

Bugün arlık tekrar- Pud
ralanmağa lüzum yoktur 

Erkekler bir kadının sık sık 
pudralandığını görmeyi sev
mezler. Fakat birden fazlası 
cildin parlamasına mani olmak 
için bundan başka bir çare ol
madığını zınneder. Şunu da 
nazari itibara almalıdır ki;krem 
köpüklü T okalon pudrasında 
olduğu gibi iyi bir pudra, 
krem köpüğile karıştırıldığı 
takdirde: rüzgarlı, yağmurlu 
havalarda ve hatta sıcak balo 
salonunda bile bütün gün sabit 
kalır. 

Ankara Birası 
..................... ~:, .................... . 

Umduğurrıuzdan Üstün Çıktı 
~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~-

Ucuz - Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 
--=-_,, ... ....,..,,,. ............... ~ ........................... __ 

Krem köpüklü Tokalon pud
rası, yapışkan ve gayri mer'i 
olduğu kadar cilt için şayanı 
hayret bir mukavvidir. Beşe

reyi tahrik eder. Fakat mesa
matı katiyen kapamaz. Şimdi, 
bütün genç kızların arzu ve 
bütün erkeklerin nazarı takdi
rle seyrettikleri yumuşak, açık 
ve nazik bir cildim vardır. Son 
günlerde beni zevceliğe talip 
olan zat, kendisini herşeden 

evvel teshir eden cildim ve 
tenim olduğunu söylüyor. Yağlı 

lznıirde acentaınız yoktur. Beş sandıktan yu'•arı her ticarethanenin 
siparişini kabul ediy•)ruz. Ankara Ornıarı Çiftliği ~Jüdürlügüne nıüra
caat. Fazla izahat için lzıııir<le Eg~ Palas ve Şeh r gazinosu n1üsteciri 
Türknıenoğlu ~lurat beyden alınabilir. 

bir cilt için Pero Tokal n pud
rasını ve kuru bir ci'it için Pe
talia Tokalon pudrasını kulia
nınız, Günde yalnız bir defa 
pudralanmanız kafidir. Zira 
Tokalon pudrası cidde:ı s:ıbit 
kalı'. (1169) 

Hukuk mahkmesinden: 

Gümüşhaneli olup burada 
sokakta aç kaldığı ve kendi
sine sığınmış bulunduğu ve 
kimesiz olduğu haber verilen 
9 yaşındaHuriye e İzmird Til
kilikte Osmanzade yoku~unda 

34 sayılı evde leblebici fsma

ilin kendisine vasi nas ve ta
yinine mahkemece karar ve
rilmiş olduğundan keyfiyet ilan 
olunur. 5582 (1171) 

Öz Türkçe karşılıkl.ıır - 123 -

14. Dilay 1 ı;. Hant 16. Hınt dönen 2. Fırtık 3. Güvenil-
17. Keli 18. Kıdığ 19. Kıl- mez 4. Sözünü tutmaz 
dık 20. Kıyırak 21. Kili 22. Hulfetmek - 1. Calkı
M ge 23. Öre 24. Seğir 25. mak 2. Cayraklamak 3.Dön
Sengir 26. Sınır 27. Son 28. mek (Sözünden dönmek) 4. 
Tanç 29. Tarınç 30. Tannan mak 
31. Tığıt 32. Tol 33. Tonç Huliyat - 1. Alınlık 2. 
3t Torç 35. Ucil 36. Uç Bezek 3. Eşe 4. Heşe 5. 
37. Yakka 38. Yıyığ Hişi! 6. Süs 

Hududu tecavüz etmek- Hulk - 1. Kılgı 2. Kı-
l. Aşmak 2. Geçmek lık (Hem kıyafet, hem de 

Hufre - 1. Büktür 2. ahlak ve adet man.) 3. Kı
Car 3. Cubul 4. Çarsak 5. lınç 
Çevrik 6. Çobu 7. Çukur 8. Hulkum - 1. Boğaz 2. 
Dayaz 9. Em~n 10. Engeme Gırtlak 3. İmik, ümük, üm-
11. Engiz 12. Eksik, esük mük 4. Gertlepik 5. Ümkü 
13. Eslen 14. Gülük 15. İr- 6. Yalka 
mav, irnav 16. Kobul 17. Hulül - 1. Gelme, ge
Koçu 18. Kokurdan 19. Oh- lip çatma 2. İçine girme 3. 
rı, obru 20. Obruk 21 Oyun Konma 4. Sinim 
22. Önbek 23. Öşük 24. Sin Hulül etmek - 1. Ge-
25. Yirim 26. Yivek lip çatmak 2. Girmek 3. İçe-

Hufre yapmak, Hufret- ri oynamak 4. Sinmek 5.So
mek - 1. Balgağmak 2. kulmak 6. Uğurlanmak 7. 
Eşemek, eşelemek 3. Kazı- Yolukmak 8. Yürünmek 
mak 4. Oymak Hulüs - 1. Anlık 2. 

Hulasa - 1. Duru (Du- Doğruluk 3. Gerçeklik 4. 
rulmuş, musaffa man.) 2. Özlük 5. Yığışma 
Omay 3. Öründü, üründü Hulüs çakmak - 1. Çat
(Müntehap, seçilmiş, seçme mak 2. Sokulmak 3. Yal
man.) 4. Öz (Zübde man.) taklanmak 4. Yaranmak 
5. Söz, öğüş (Çok söz man.) Hulya - 1. Kuruntu 2. 

Hulisa etmek - 1. Der- Sağınç 
leyip toplamak (Sözü, iti) 2. Humma - 1. Ateş 2. 
Kısaltmak 3. Özünü almak Bezgek 3. Bizgek 4.Göynük 
4. Üyürtlemek 5. Isıtma 6. Kezik 7. Kız

Hulisai kelam - 1. Sö- dırma 8. Sınn 9. Sıtma 
zün kısası 2. Üıbekes Hummaya tutulmak-Yı-

Hulisaten - 1. Az söz- lıtmak 

le 2. Dertop 3. Kısaca Hummayı muhrika-Yor-
Hulf - 1. Kıyık (Nakzı- gaca 

aht, sözünden dönme man.) Hummayı mutbika - U-
2. Sözünde durmama, ıö- )aştın sıtma 
zünden d6nme Hummayı nifasi - Ya-

Hulfeden - 1. D6nek, talık 

\: , ; . 
;; "· 

Bütün Türkiye için umumi satış yeri lstanbulda Bahçeka
pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

Ki~ GEI-'DI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Bv.Yi~K FIRSJ_T 
Topan Halis Zon,uldak 

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

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilit 

vardır. &ati, mahalli : Kestane pazarında No. 10 
885 Telefon 3937 



• 

.- vveı 1934 Yeni Asır ______ , 
, ahibinin Sesi 

Cöz Hekimi 

Mitat Orei 
EN SON ÇIKAN Pi.AKLAR ADRES: Beyler - Numan 

zade sokağı: Ahenk matbaası 
yanında - Numara: 23 

Telefon No. 3434 
.. ___ 25-26 (1019) __ .. Fahire Hanım ve Hasan Bey MUzeyyen Hanım 

1795 Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

.: AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
§ Hicazşarkı. Sevdıımı dilin: 

anlatamaz 
Saadet Hanım Göz Tabibi Emel Celil Hanım 

------: AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kad 
: Uşak şarkı. Gel gel -: Mahmure Handan Hanım lütfü Kır~ar Ax 1796 Sevgilim bu akşam 

Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 

----MU!erref Hanım 
AXı 801 Uşak şarkı. Endamına bayıldım Şetraban şarkı. Titretti beni --------Ax 1797 Ey nazlı çiçek 

Seviyorum ayıp mı dır SUheyla Bedriye Hanım 

AX 18-02 İzmk Bergan:.a tllrküsü 

Memleket hastanesi 
göz hastalıkları mUte
haasısı: 

Ucuzluk 

Teırizlik 

Sür'at 

Kolaylık 

Bilgi 
Matbaasının 

Prensibidir 

----------
Gökçe karga o1aydım 

SUheyla Bedriye Hanım ve SıUn B. -

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

Dilci .t l 
Jrgat Pazarında Azizler Sokai}ında 

Ege mıntakasının en büyük ve en tenıiz, en seri en ucuz 
iş vapan mathaa<;ıdır. 

Defter, Kart, Mektupluk zl..ağıt, Zarf, Makbuz, Fatura, Kitap, Risale, 
Afi~ Ve Sair Her lürlü Evrakı Matbua Basılır. 

~c===e~=='- -
Bir Çok Şirketlern Hissa Senetleri Blg" 

Matbaasında. Barnlmıf'!tır. 

" 2640 ,, Numaraya 
'f elef on Edilince Sıpariş Kabulü için .\1emur (iön<lerilir. 

• 

• . 
• • • • • • • • • . 
• 

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

No. 65 

Bilgi 
~1atbaası 

Müşterilerini 

Memnun 

Etmekle 

iftihar 

Eder 

Dahiliye Mutahassısı 

Kaozuk öksiirük şurubu DOKTOR 
( Slropektoral ) 

_. , .................. , ....................................... . 
~ fı;fH 'AT BALI YA..ı' · 

. . . 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 
iki Defa SUzUlmUştUr 

Yegane Deposu 
Başdurak 

Ham i Nüzhet 

Sıhhat Eczanes 
:, 1111 11 ı rıııııııııııııcııııııııııııııııııaııııııııııııııııı 

. . 

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

karşısında. 
Cumadan maada 3-6 ya kadar hastalarını kabul eder. 
Telefon: 3806 18 -26 (887) 

Kı ·k Beş akika.da 
3, 6, 12 A~~Jık 

' Buhar Veya Elektrıkle Dainıi Ondülasyon. 
Aln1anvadan Ve Bükr.,şt:n Hususi Olarak 

(ietırilen :\ll"l':ssir Iltıçlar. Yıl Başı 
\'e Bavraın Hazır:ıldarı 

Gü:elliğinizin on kat daha artmasını isterseniz ondüle
nizi ve maky;;jınızı mutlaka diploma!? Mİ N 1 K kadın 
berberi Sıtkıya yaptırınız. 

Adres: Keçeciler caddesi 122 No. lı 
iiç katlı yeni binasında B. Sıtkı 

r ' • ....,.......,...,...,..,........,,,...,,...,,,...,.,, 3-15 ( 114 9) f:-~miıi 

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

neticesi füzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar! 
ka;ık bağları, düztaban!ar için taban korsaları gayri tab!1 

do {an çocukların vücutla~ındaki iğrilikleri doğru!tm:ı ci" 
ha:z:l:ırı, kemik hastalıkları neticesi husule gc!en kambur· 
lul:ları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
mütelı :ırrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek ke;niklerinin gayri tabiileşmesin<; mani olmak 
için korsalar. . 

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERi 
İLE RAGBET ve İT;~,1AT KAZANAN SÜN'İ AZA AMiL 
ve MuTEHASSlSI 

al • 
ı Hiza 

Bey tarafınnan yapılır. 
Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra i.1 - 16 ya 

kadar. 
ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 

6- 20 355 S.7 

-- .. M • 

Sahife u 

Makine Ve Jnı,aatı Bahrıye Mütehassıı.ı 

E"I.UP tıEifIA L 
l\lakine lnıalathanesi 

Müe~ıesemin 

manıalrıtı 

olar~k 

adet mak ı ı 
lzınirıle 

fıaliy•ttcdir 

Alr.kad:ırl&-

rın bn makine 
lerın fulıy• t , 
tarzları ı.,.kkır:dR 

• ~ nınarR 50 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} ağhane \te l;n Del}ırmenıerl 

1-:ın hılnınnın " t• 'f'P •ıl ı:; v .. ı rrıal fH.lılıı~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazıızyen 

Her boyda ve bcr ı.uvv~ı 

te her c f ııe mahrokat ii7.erınt· 

Bilumum Deniz işleri 
Dnrlıınler, ınlamblllar vı 

tesı•atı mıhırnıkıye asan"ör vı 
v:nı;ler ve s:ıır ı~ler Jerııhtı 

ıZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirkctın .Yerl;c~ vo Fahrıko"ı: lzınırd~ Hıılkapınardadır 
Yerli Pamuifundan At, 7 ayyore, Köpekbaş, Dei}lrmen, 

Geyik ue Leylak Markalarını havı hı·r ncvı Kaııot lwzı 
ınıal eylrnıekte olup malları A vrupaııın ayni tıp ınen•u 

cııtıııa faiktır. 

Telefon :No. 2211 ve 3ll67 
·relgrat adresi: Bayrak Xzmir 

(il 1) Per. 

AZ PARA iLE BOL 
IŞIK: 

YALNl7. iÇi GAZLI 

La'IY bala.-ı T em~n Eder 

/Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telefon 

PEŞTE~1ALClLı\R 

~l:dzt>rııesi J)eposu 
77 - 79 'f el. 3332 



F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

CERES vapuru elyevm [ima
' ;mızda olıp 31 kanunuevvele ka 
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 
UL YSSES vapuru 28 kanunu 

evvelde beklenmekte olup ha
mu!esini tahliye ederek Bur
gas, Varna ve Köstennceye 
hareket edebektir 

UL YSSES vapuru 10 ikinci 
kanundan 17 kanunusaniye ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

FERNEBO vapuru 10 kanu
nusaniden iki şubata ka
dar Rotterdam. Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Goteburg, Oslo ve İskandi
ıavya limanlarina yük alacaktır. 
ıçin yük alacaktır. 

SAMLAND motörü 19 kanunu 
ıaniden 21 kanunusaniye kadar 
totterdam, Hamburg, Copen
ıagen, Dantzig. Gdynia, Go
eborg, Oslo ve İskandinavya ı 
~RVICE MARİTIM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda bir 
nuntazam sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 21 
ıanunusanide beklenmekte olup 
ıyni günde Malta, Barselon, 
Marsilya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılimdaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

N. V. 

"'· :F. H. 'Tan J)er 
Zee & Co. 

01:.UTSCHE LEV ANTE LINIE . 
Hamburg 

MOREA vapuru 30 birinci 
kanunda bekleniyor. Anvers, 
Hamburg ve Bremenden yük 
çıkaracaktır 

DELOS vapuru 6 son ka
nunda bekleniyor 9 son ka
nuna kadar AnvHs, Rotter
dam Hamburg ve Bremen için 
yük alaraktır. 

TINOS vapuru 21 son ka
nunda bekleniyor. 23 son ka
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen içiu yük 
alacaktır. 

JOHNSTON LİNE L TD 
Liverpool 

DROMORE vapuru 22 1 ci 
kanunda bekleniyor. Liverpul 
ve Anversten yük çıkardıktan 
sonre Burgas, Varna ve Kös
tence için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
AUGUST LEONHARDT 

vapuru halen limanımızda olup 
Anvers, Rotterdam ve Ham
burg limanlarına da hamule 
alacaktır. 

NORBURG vapuru 15 son 
kanunda bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp Rot
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

EXMOUTH vapuru 16 son 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

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 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TAHLİYE iÇiN BEKLENiLEN 

VAPURLAR 
EGYPSIAN vapuru on bi

rinci kanunda Liverpool ve 
Swanseadan 

THURSO vapuru 25 birinci 
kanonda Hull Londra ve An
vcrsten gelip tahliyede buluna-

cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır 

DEUTCHE LEVANTE LINiE 
T AH'dfL İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birincı ka

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bu
lunmuştur 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilme1. 

ı pl~~~1.~~~~k 
ıZMıR, PtRE TRİYESTE VE 
SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 
Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü muvasa

lat edere~ Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ılk hareketler: 
26112/934 S.S BEOGRAD 
2/1/935 BLED 
<ı/1/933 SRBıN 

DıKKAT: vapur'.a- Çaqam

ba gün'i sabah y;ik :! 1mıyacak

lardır. 

?ire ve 'f.-iyest~ yo!cuları 

için fiyat:'lrda tenzi::.t yapıl

mıştır. 

Y o'cu ve nav:ua için tafsilat 
J. PUSS'CH acentes:ne mü
raca3t ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(18J) Te'efo,: 2543 

Daiır a Tercih Ediniz 
~lerkez Denosu 

FERiT Şif A ECZA Tf Si 
. - -· 'il 

O o y ç e Or i y a n t b a n k 
ORESDNER BA. 'K Şl 1 RESI 

!ZDliR 
\11•.l:h ı · /.I 11 ı·: 1: ı. ı '.\ 

Alma11utıc1u / i5 ŞıılJıwr Mımcuııı. 
~ı•J lllH\t4 Ç'p lldl\Hf af\f.'1'_.I 

rn:ı.000 0011 H:n lı•ın,ıık 

Tıirl..ırnılıı .)ııhPIPrı: 1:->I \'.\HIJL ç,• IZ\llH 

)lı"r'l" ~"'"''''" · h A 1111<1': rn l:'h 1·.~ Ilı·. Hl\!<: 
Her tür(ii hnııka ııııı:ııııPl;'İtnı ıh,., k:ıloııl ı· ı~ı 

c.AJ.\lJ\~\',\l>.1 "'\Hlı:ıl, ı~aıııı•I, lalı.;ıl \~ 

I'! t;ı....: 1 J· J{ '' .\ f~I\ 1ı1:ıı1 ,, • 

~aııt' içirı 

lı 1 ) 

Yaşasın Nasirol • enıai 
~T ~ G 1 r ) fa("' 

Eczacı Kemal Aktaş mustalızaratından ( Nasirol Kemal ) na
sırı 3 günde yok ediyor. Benim gibi rahat iskarpin giyecek 
yaşasın eczacı Kemal Aktaş, yaşasın Hilal eczanesi diyeceksiniz .. 

Yety 
Extra 

Blçaklarını 
HER YERDE 

Arazınız 
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Kemalpaşa icr<:: memurluğun
dan: 

Alıcı satıcı bay Ali Rızaya 
borçlu Armutludan Kara Öme
rin Must.ıfanın kendi elinde 
bulunan ve bu borca karşılık 
gösterdiği Kemalpaşa tapu da
iresinin Teşrinisani 341 gün ve 
34/28 sayılı Armutlu Arslan 
kuyu semtinde 2500 lira kıyme
tinde Gündoğdu Emin günba
tısı Suduri poyrazı Duman Hü
seyinin Mehmet lüdüsü yfüük 
köse Hüseyin ile bağlı 11 487 
I 
metre bağ peşin akça ile ar-
tırmaya konulmuştur. 

Birinci artırması 6 Mart 935 
Çarşamba günü saat 11 de Ke
malpaşa icra odasında yapıla
caktır. Bu artırmada kanunla 
değerinin yüzde yetmiş beş:ni 

bulduğunda bu bağ çok artı

ranın üstünde b~rakılacaktır. 

Bulmazsa artırma geri bırakı

larak ikinciye çıkarılacak ve 
ikincisi de 27 Mart 935 Çar
şamba günü saat 11 de Ke
malpaşa icra odasında yapıla

caktır. 
İsteklilerin yüzde yedi buçuk 

akçasile ve yahut ban!ta mek
tubu ile gelmeleri mecburdur. 

Bu malın vergisi satış para
dan tutulacaktır. Daha çok sa
tıştan anlamak isteyenler Ke
malpaşa icra dairesinin 934-533 
No. dosyasına gelmeleri ve pey 
sürmelerini bildiririz. 

(1166) -
İzmir İkinci İcra Memurlu

ğundan: 
Hacer hanıma borçlu Osman 

Nuri efendinin uhdesinde ka
yıtlı ikinci Süleymaniye mahal
lesinde yüzbaşı Hasan ağa so
kağında kadastro esas defteri
nin 9 sahifesinde ve 77 4 sıra
sında 149 adanın 40 parsel 
447 buçuk metre murabbaında 
arsa 875 lira kıymeti muham
meneli arsa tarihi ilandan iti
baren 30 gün müddetle açık 

arttırmaya vaz edilmiştir. Birin-
ci arttırması 2-2-935 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 
11 de dairede icra olunacakbr. 
Müşterilere şartname ilandan 
itibaren açıktır. Fazla izahat 
almak istiyenler 34/2602 numa
ralı dosya hamilen müracaat 
edebilir. İşbu gayri menkul ile 
bir alaka veya irtifak hakkı 
olanlar ve sair bir suretile hak 
talebinde bulunanlar tarihi ilan
dan itibaren 20 gün zarfında 
evrakı müsbitelerile birlikte 
dairemize müracaatları aksi hal
de hakları tapu sicilile sabit 
olmıyanlar paylaşmadan hariç 
kalırlar. Birinci arttırmada tak
tir olanan kıymetin yüzde 75 
ni bulmadığı takdirde ikinci 
arttırması 17-2-1935 tarihine 
müsadif pazar günü saat 11 de 
yapılacağından talipler kıyme
tin yüzde yedi buçuk nisbetin
de pey akçesile veya milli 
banka mektubu irae etmeleri 
ve yüzde iki buçuk dellaliye 
ve tapu barcı alıcıya ait oldu-
iu ilan olunur. 5574 (1173) 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

. ·(""'"'"" 'C .cc.,,...... 
~<[as......,_-~ 

aşağıdaki Türkiye 

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

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMİR 

TELEFON : 3ae2 

1 nşaatınıziçin atideki ihtıy:ıçlarıoızı pek uoıı>: f iatlarla 
tem ın etmek istereenız Hali ın atta ' çın~ısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethaııeMinA miiracaat edioı>: 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ner! çiçekli 

Çtni ve levazımı sıhhiyeden lôvhalar ve bunlarm 
teferrüatı envaı banyolar ve termosıfonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon içm demır dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, Bütün Markalar 

En MGsait Şeraitle 
Mağazam•zda Satıhr 

Bristol Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lük~ 

Ve Ucuz Olelidir 
Bütün lzmirliler Burada Bu:uşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odalar-;-M~aya 
Halice nazır güzel manzarası ile .stanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

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

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

Osmani ·e oteıi~id!~~siye 


