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Bi;··Y?.hl;·~a abe s su ka ıları a daya 
Avrupa barışının 
hozulmıyacağı 
Ümid ediliyor 

MiJletler cemiyeti bir uçurum 
daha atlattı. 

Sosyetenin intiharını bekle· 
yenler aldandılar. 

Ezcümle Alman gazeteleri, 
Milletler cemiyetinin sanksiyon· 
lara karşı gösterdiği coşkun'uk 
arkasında eski diplomasinin 
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Re
alpolitiği,, sırıtmakta olduğunu 
yazdılar.Realpoltik,emrivakilere 
boyun eğen bir poJitikadır. Bu
nunla şunu anlatmak istiyor· 
lardı ki Cenevrenin kararları 
abun köpüğü gibi dökülüp 
saçılacaktır. Ondan bir iz bile 
kalmıyacak, emrivakiler duruma 

hakim olacaktır. Paris projesi
~in taşıdığı ruh, bu düşünceyi 
haksız gösterecek bir özlükte 
değildi. Projenin ruhunda da, 
metninde de yalnız "Realpol· 
tik" hakimdi. Habeşistan mu· 
kadderatının biricik hakimi 
sıfatıyla kendisine yapılan tek

IJfleri kabul etmiş olsaydı 
Uluslar sosyetesinin mukad· 
deratı mevzuubahs olmıya
caktı. Fakat Habeşistan yapı-
l n teklifJer için feryadı basa- · 
rak Cenevrenin kanatları albna 
•ığmıQca işin renıi değişti. 

Milletler cemiyeti müdafaa· 
eına a:ı.mettlği prensiplerin .i~li
eını ilin etmeden kenshsıne 
tevdi edilen projeyi onaylıya
IDazdı. Üyelerinin toprak v~ 
istiklal bütünlüğünü garanti 
eden bir pakt ile Paris proje· 
•ini telifine imkan yoktu. Sos· 
yete bu ağır imtihandan 
alnı açık olarak çıktı. 

Peki amma şimdi ııe olacak? 
ltalyayı harptan vazgeçirmek 

iç· n iki yol vardır : 
Biri görüşme ve uzlaşma 

, o' ··t k .. d sanksiyonları . u. o e ısı e 
onuna kadar ağırlaştırma yolu .• 

" illetler c ... miyeti birinci yol 
'-z.erınde kendi prensiblerinden 
feda~arhk yapmaksızın m~~~f
f "kıyet ihtimali j!Örmedıgme 
Cilre zecri tedbirler siyasasında 
devam edılecek demektir. Bu 
iyasanın son haddma kadar 
ğırlaştmlİnası, petrol ambar: 
~osunun tatbiki ltalyayı yenı 

bir saldırışa 5 evkedebilir. Bu?.· 
dan ötürüdür ki lngiltere, bu
tün Akdeniz devletleri nez.din
de bir yoklamada bulunarak 
bergilelerin tatbiki yüz~nden 
UJuslar sosyetesi üyclerınden 
herhangi birinin maruz kala· 
cağı saldırışa müştereken--kaTŞI 
koymağa mütemayil olup olma· 

dıklarmı anlamak istemiştir. 
Balkan antnntmı teşkil eden 
dört devlet paktın on altıncı 
rnaddesinin üçüncü fıkras~na 
uyarak müşterek güveni te_mıne 
hazır olduklarını bildirmışler: 
d. ·· aynı ır. Fransa daha once 
rnahiyette bir cevab vermişti. 

Sosyete üyelerinin sıkı ~ir· 
liği böyle bir saldırışı imkan.~ 
sız kılacağı gibi harbı mev~n 
kılrnak için yapılan gayretlerın 
de boşa gitmiyeceği kuvvetle 
Uoıulabilir. 

iiievk.•~ Eli1ı5iP . 
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a üz r dirler • • 
ısır m e 

Cenupta ltalyan askerleri araSında salgınlar başgösterdi 
Resmiğ ltalyan tebli" · de Habeş hücumundan bahsediyor 

Adis-Ababa, 23 ( A.A ) -
Şimal cephesindeki har~ka!ı~ 
münferid hadiseler mahıyetını 
almağa başladığı sanılmaktadır. 
Bildlrlldiğine göre, Ha

beş kuvvetleri Uerleme
ferlne devam etmekte
dirler. Habeş kuvvetler 

rekat daha • başlamamıştır. 
Söylendiğine göre, mevcudiyeti 
rivayet edilen salgın hastalık
larla ltalyan yerli kıtalarının 
meşkük vaziyetleri her nevi 
harekata mani olmaktadır. 

iT AL VAN TEBLIGI 
Roma, 23 (A.A) - Resmi 

1 

Sorı hurumu u/me eden R.ns Aı alfl 

Jamışlardır. 
KUKABIL HÜCUMLAR 

Yerli ve ana vatan kuvvet
lerimiz bunun üzerine derhal 
şiddetli mukabil hücumlara geç
mişlcrdir.Ara%İ vaziyeti daha iyi 
olanHabeş kuvvetleri müdafaada 
bulunmak istemişlerdir. Bunun 

Eritreli askerlerimi:ı tarafından 
takib edilmeğe başlanmıştır. 
Bu muharebedeki ltalyan ve 
Habeş zayiatı bildirilecektir. 

Eritre cephesinde tayyarele
rimiz Guaram ile Assangui 
yolu arasındaki mıntakada Ha
beş tecemmularmı bombardıman 

reketleri genişlemiştir. Böylec 
Italyanların uzun :ıamandanberi 
tahkim ettlkleri birinci ve ikin
ci müdafaa hatları tamamen 
Habeş ordusunun eline geçmiş· 
lerdir. Ras Ayalu kuvvetleri 
burada yerleşmişlerdir. Önem
li miktarda top, mitralyöz 

üzerine büyük bir muharebe So11 m11hzıf'hl'dr. ölm Dercaz 011J:snmrı rmnze nlaı•ı 
olmuştur. Topçu ve hava kuv· etmiştir. ve mühimmat ele geçiritmiş-

Nrcn;;i {('p/Jeyi teJI~" uiiyor vetleri ile takviye edilen Hal- AKSUMUN KAPILARINl)A tir. Makalle ve Aksum'ua 
h 

1 
Aksuma aiti kilo- ltalyan tebl:ğidir: (5000) kişilik yan askerleri göğüs ~ö~se Dessie 23 (Ô.R.)- Aksumun istirdadı bir gün meselesi sa-

a en f kadar bir Hab~ş kolu Tembieıı: de bir muharebeden sonra ılerıle- şimali garbisindeki ltalyan müs- yılıyor. ltalyanlann Aksumu 
metre mesa eye Abdi Abba civannda hatları- meğe başlamışlardır. tahkem mevkileri Ras Ayalu- müdafaa için aldıkları bütün 
gelmlş1~.j~1~EPHESINDE mıza hücum etmişler ve şimale Nihayet Habeş hücumu püs: nu~. kuvvetleri tarafınd_an işgal tertibata rağm~n bu şehirden 

CE . d . h • doğru bir yol açmak için :ı.or· kürtülmüştür. Habeş kuvvetlerı edılınce ltalyanların rıcat ha· 1 atılacakları kanaatı vardır. 
Cenup cephesın e yenı a •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ·····u;va·· .. hii.Ciimi~rına karşı Bin:u·;: ö;;:;ia•a~:;;iieri 

-
önümüzdeki hafta içinde Istanhulda özel idarelere terkedildi 
büyük bir deneme. daha y~pılacak Bu su~etle hu~usi i~~relerce 20 mil-

co el)- önUmUzdeki hafta içinde şehrimizde elektrik cereyanı) yon )ıra Vergı tahsılatı yapılacaktır 
lstanbul, 23 t"I z h va hücumuna karşı korı.nma tecrübasi yapılacakbr. Bu 

kesilmek su~~u' 8

1 t bul şehri ayni zamanda iştirak edecektir. 
tecrübeye b ~ı:d:n uçuşlar yapacak olan tayyareler, projehtörlerle arana-

TecrUbe esna sUel teşklllt, polis, sıhhıye ve itfaiye de iştirak edecektir. 
cak; tecrUbe~e şıkları maskeleme tecrübe!iinden sonra bUlün şehrin işti
Bu hafta yapı an 

1 
el tecrübeye bUyUk önem verilecakbr. 

rakile yapılac : ·k ikin ................................................................................... . 

··············vahim··~adiseler oldu 
Ingiliz - ltalyan askerleri .a~asında 

temaslardan bahsedılıyor · 
· A) Mısır -

l(abire 23 (Ad. b - ha· dise· 
• b d dun a a:ı.ı 

Lıbya u w u dair dün çıkan 
ler oJdugtuna -ud eder gibidir. 
· etler eeyy 
rıvay ı haberler bazı temas· 
Son ge~:hsetmektedir. Mama· 
!ardan kadar daha silaha 
fih bu ana 
mürac~~t ~!~nma~~~ı~ir miktar 

Bildırıldıgıne g ·ır 
k k Mısır topraklarına ı ıca 

aça , 
etmişti~. 23 (Ö.R)- Mısırda 

KaHıre, . k t 
bulunan lngiliz süvarı .uvve -

. hal motorize edılecek-
lerı .deln iliz sü bakakanhğın· 
Ierdır. g k"t•tında yapılan 

rdu teş ı a k. 
~a. o a tevfikan ana vatand~. ı 
Jslabatl "bi Mısırdaki )ngılı:ı. 
kuvvet er gı 

Libiya suunnda ing'llız haf iJ tankla11 
ordusunun piyade ve süvui ı t~dbirlere göre tensik Ye tak-
kitafarile tank kıtaları yeni Yiye edileceklerdir. 

J(a11uıta vtla11 bir tdsı· 

Ankara, 23 (Özel) - Kamu- şürasma müracaat edilip edil-
tay bugünkü topladhsında say- miyeceğine dair tefsir layihası, 
lavlardan birkaçının masuniyet bina vergisi kanununa ba:ıı 
teşriiyelermin refine aid maz- maddeler eklenmesi ve arazi 
bata okundu. Balkan andlaş- ve bina vergilerinin vilayet hu-
ması daimi konseyinin hava iş- si idarelerine terki hakkındaki 
lerine aid il işaretli protoko- kanun projesi onaylanmıştır. 
liyle A. B. C. lakihalarmın tas- Kamutay Çarşamba günü 
diki hakkındaki hariciye encü- toplanacaktır. 
meni mazbatası, Romanya ile Bina ve arazi vergilerinin 
aramızdaki transit mukavelena- hususi idarelere terkini tazam· 
mesinin tasdikinedair proje Türk 
vatandaşlığı mevzuu bahsolmı
yan tabiiyet tetkikleri üzerine 
Yerilen kararlar aleyhine devlet 

mun eden kanun projesi bütçe 
komisyonunun raporunda şöy
lece anlablmaktadır: 

- Sonu altmtı sal1'Jtde -



Dil behisleri: 
••••••••••••••••••••• • 

Dilimizin ........ 
Kemaline dair 
Düşünceler 

Ve Türk dilinin yapısı 
Üzerinde tetkikler .. 

-"15-
Harici alem, bize daimi bir 

tehavvül gösterir : 
Yaşıyan, büyüyen, yürüyen, 

akan, uçan, ölen, öldüıen, kı· 
ran, kml&n, düşen, kalkan, ye
nen, yenilen.... Hulasa, baş· 
langıcı ve sonu, hikmeti ve 
illeti tamamile insan havsala
sına sığmıyan birçok hadiseler 
idrakimiz önünde yer alırlar .• 

ilk insanlar, sebep ve mües
sirlerini iyice takdir edeme
dikleri bu hadiseleri önce fail, 
mef'ul, galip, mağlüp bakımın-
dan görmeğe başlamışlar, ya
vaş yavaş harici alemdeki du
rumlarmı, şekil ve benliklerini 
tayine koyulmuşlardır. 

Bu işi görmek için de önce 
iki harfm birleşmesile doğan 
ilk sözlerin en basitlerinden 
birisi olan (ağ) hecesini seç
mişler,onu bir ek sayarak diğer 
kök sözlerin sonuna katmış
lardır. Böylece gereklerin hem 
bir fiil, hem bir isim, hem 
mutlak bir emir olan fehimlerini 
ayırarak onlara belirli bir ben
lik, bir anlam vermişlerdir. Bu 
ilk bezimli köklerden : 
Aç - Mözünden : açağ, açığ 

Kaç - sözünden : kaçağ,kaçığ 
Al - sözünden : alağ, alığ 
Saç - sözünden : saçağ, saçığ 
Yaz - sözünden : yazağ, yazığ 
Uç - sözünden : uçağ, uçuğ 
Yas - sözünden : yasağ, yasığ 
Kaz - sözünden : kazağ, kazığ 
Sür • sözünden : süreğ, sürüğ 
Boz • sözünden : bozağ, bozui 
Dur - sözünden : durağ, duruğ 
Kur - sözünden: kurağ, kuruğ 
Yen - sözünden: yeneğ, yeniğ 

Sez - sözünden : sezeğ, seziğ 
Dir - sözünden : direğ, dirağ 
Sal - sözünden : salağ, salağ 
Yap - sözünden : yapağ, yapığ 
Çat - sözünden: çatağ, çabğ 
Yay - sözünden : yayağ, yayığ 
Yal - sözünden : yalağ, yahğ 
Kıç - sözünden : kırağ, kmğ 
Bıç. - sözünden : bıçağ, bıçığ 

gibi sözler ortaya çıkıyor ki• 
bunların hepsi isimlikleri belirli 
bir şekil almış sözlerdir. Bun
dan başka bu isimler birer 
sanlı isim=İsmi mevsuf olmuş
lardır, fazla olarak faillik veya 
mef'ullükleri de ayrı ayı:ı gös
terilebilmiştir. 

Karine yardımı ile de bu 
isimlerden bir takımının baş
kaca alcit ismi bir takımının 
mekan ismi olabileceği anla
şılmışbr. 

Ancak biliriz ki, bu sözler
den biç birisi bugün yukarıda 
yazılı şekillerde kullanılmıyor. 
Bunları kaç-kaçak, kaçık, alak, 
ahk,sacak,saçık.Şekillerinde ya
zar ve teleffuz ederiz.. Sebebi 
sonda gelen (i) harfleri bu ha
liyle söylenmeyip (k) harfi ile 
tebadül etmesi, yahut büsbütün 
hazfedilerek, yalnız başına (a) 
veya (ı) şeklinde kalmasıdır •• 

Yukarıda gösterdiğimiz büti.in 
örnekleri bugün sonlan (k) ile 
bitmiş olarak yazar, söyleriz. 
ikinci şekle yani; yaza, yazı, 

yasa, yası; basa, bası; yapa, 
yapı; kaza kazı gibi isimlere de 
kısa ismi mevsuf denir, birinci· 
Ierle ikinciler arasında manaca 
küçük bir fark vardır : Birinci
leri tamamile isim haline gir
mişler, arbk aksiyonu kaybet
mişlerdir. 

Fakat, diri, yapı, sürü, buru, 
duru, yarı gibi kısa ismi mav
sufJar aksiyonlarını büsbütün 
kaybetmiş sayılmazlar ve ken· 
dilerine izafe edilmiş olan vas
fın devamı halinde olduğu sezi
lir. 

ismi mevsuflar. bu örneklerde. 

ŞEHİR BADERLERİ 

~ir ~i~~irim 1 Istanbul köprü cinayeti 
1cdavı ıcın K•• •• I d b E ··ıd•• meınlekket dışına opru a tın a ayan smayı o uren 
kinıJer gidecek? 

1 
•• J h • • d k J d 

Sıhhi maksatla memleket dı- UÇ SUÇ ll şe rlffilZ e ya a an } 
şma tedavi için gidecek kim-

seleri muayeneye memur edi- Suçlular vatan vapurile şehrimize gelmişlerdi 
len hastaneler hakkmda dün 
Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaletinden valiliğe bir bildi
rim gelmiştir. 

Bunda bu hastaneler içinde 
lzmir memleket hasta!lesinin 
de mevcut olduğu, döviz va
ziyeti sıkışık olduğundan mem
leket dışına tedavi için gitmesi 
için lazımgclen kimselerin dü
çar oldukları ha&talıkların mem- ' 
lekette tedavisi mümkün olup 
olmadığının ciddiyetle nazarı 
dikkatta tutulması bildirilmiştir. 

Üzüm fiatları 
yükseliyor 

Son günlerde borsada üzüm 
fiatlarmın tedricen ve müte
madiyen yükselmekte olduğu 
sevinçle görülmektedir,Fiyfatlar• 
geçen &ene bu mevsimdeki 
fiatları geçmektedir. Türkofis 
dış kollarından aldığı haber
lerde alıcı piyasalarda da 
fizümlerimizin fiat itibarile 
çok sağlam ve mütemadiyen 
yükseklik kaydedilmekte oldu
ğu merkezindedir. 

Atatürk 
devrim müzesi 

Şehrimizdeki tarih öğretmen
leri dün belediyede bay Behçet 
Uz'un başkanlığında bir top
lantı yapmışlardır, Bu toplantı
da KüJtürpark içinde inşa edi
lecek olan Atatürk devrim mü
zesi muhteviyatı hakkındaki 
esaslar üzerinde konuşulmuştur 
Bu esaslar tespit edildikten 
sonra müzenin planı için mimar 
ve mühendisler belediyede bir 
toplanbya çağrılacaklardır. 

Adları çevrilen 
ilçeler 

Van eilfıyetine bağlt Gevar 
kazasının adı Yüksekova'ya1 

Çorum'a bağlı Hasanabad ka
zasının adı Alaca'ya çevrildiği 
Dahiliye Vekaletinden vilayete 
bildirilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
olduğu gibi bir kök söze (ağ) 
hecesini katmak suretinde ya
pıldığı gibi iki veya üç heceli 
yani kök ve eklerle bezimli 
sözlerle de yapıhr : 

Yapışık, yapışak -= yapşak, 
kanşık, kertik, kertek yanşak 

gevşek, yel-it-ek = yeltek, 
pel-it-ek = peltek, ışıldak = 
i~-!1-ıt·ak nnldak, kaynak = 
kay·ın-ak ... 

•.• Sözlerinde olduğu gibi •• 
Dilimizde bu basit ve mürek

kep ismi mavsuflann bir takımı 
yalr.ız fiiliyet bir tafumı da 
yalnız mef'uliyet halinde kulla
nılmakta öbür halleri kullanıl
mamaktadır. Fakat bu isimler 
lazımgeldiği kadar ehemmiyet 
verilip istinas ve itiyat göste
rilirse dilimizin yeni bir isim 
haznesi halini almak istidadın
dadır .. 

Nitekim son günlere kadar 
uçuk ismi mevsufu kullanıldığı 
halde uçak şekli kullanılmıyor, 
açık kullanılırken (açak) kulla
mlouyordu, bugün, uçak= tay
yare, açak - miyar, muadele 
yerinde pek isabetle kullanıla
biliyor. 

Avni Ulusay 

Şehrimiz zabıtası, Istanbulda 
esrarengiz bir şekilde işlenen 

mahiyeti karanlık bir c'nayetin 
suçlularını şehrimizde yalcaladı. 

Aldığımız malümata göre: 
- Bundan on gün evvel 

Kasımpaşad:ı Esma adında 65 
yaşlarmd& bir kadın bir köp
rünün aitındnki dere içinde öJü 
olarak bu1unmuştu. Yapılan in
celemeler sonucunda bunun 
AbdulJah karısı Bayan Esma 
olduğu anlaşılmış, kocası Ab-
dullah arandığı halde bulun
mamıştı. 

İstanbul zabıtasının ve genel 
savamanlığının incelemelerı, Ab 
dullahm bu cinayeti yalnız iş-

f Taltkıkatı idare eden rnwivrl adli 
kısım ba"şkam 8. lf ıt/ıi~i Al<{!iimiiş 

Hastalanan iş yarlar 
Bunlar için yapılacak muamele 
hakkında bir bildirim geldi 

Sibbiğ müesseselerde teda
vileri yapıfo.cak memurlar hak
kında dün Dahiliye Vekale
tinden valiliğe bir bildirim 
gelmiştir. Bunda deniliyor ki: 

1 - 788 sayılı memurin ka
nununun 84 üncü maddesinin 
( d ) fıkrasındaki hükmünün 
tatbiki ve bu hükme is
tinaden hasta memurlann 
tedavısi için evve1emirde teda
vi ücretine yetebilecek tahsi
satın mevcud olması şarttır. 

Vekaletin 935 senesi bütçesinin 
338 nci faslının birinci madde
sine 1920 lira tahsisat konul
muştur. Mali senenin henüz 
7 nci ayında bulunduğumuz hal
de bu tahsisat tamamen sar
fedilmiştir, yeniden tahsisat 
almağa ve başka suretle de 
para tedarikine imkan görüle
memektedir. 

2 - 1050 sayılı muhasebei 
umumiye kanunuua müzeyyel 
2518 sayılı kanununun birinci 
maddesinde yazılı istisnalar 

-
haricinde devlet namına bir iş 
için taahhütten evvel tahsisat 
temin edilmesi lazım olup tahsi
sat temin edilmedikçe taahhüt 
altına girilmesi menedilmiş ve 

hasta memurların 788 sayılı 

kanunun 84 ünü maddesi mu
cibince resm"i -ve hususi sıhhi 

müesseselerde tedavileri de 
devlet taahhüdlerinden olduğu-

na göre memurun hastaneye 
sevkinden evvel tahsisatının te
mini zaruridir. Hali sene büd
çesindeki mevzu tahsisat 

tamamiyle sarfedilmiş olduğu 

cihetle bundan sonra teda
vileri lüzumu fennen sabit 

olan hasta memurların maliye 
vekaletinin umumi tebligatına 

göre sıhhi müesseselere karşı 
tahsisatsız taahhüde girişildiği 

takdirde 2518 sayılı kı.munun 
2 inci maddesile kabul edilmiş 
olan cezai hükümlerin müseb
bipler hakkında tatbiki icab 
eder. . ........... . 

O <ullarııı hiriıu·i 
yazılı yoklaınaları 

Kültür bakanlığı tarafmdan 
yeni bir imtihan talimatnamesi 
hazırlanmaktedir. Bakanlık o

kullara bir mim göndererek, 
yeni talimatname çıkarmak 

üzere olduğundan birinci yazılı 
yoklamanın I bir müddet gerı 
bırakılmasını emretmiştir. 

Üzüm tipleri 
Üzümlerimizin rakip memle

ket üzümlerinden kalite itiba
rile hangi tiplere uyduğu hak
kında Türkofis dış kollarından 
malumat istemişti. Bu defa ofis 
Berlin ve Londra şubelerinden 
buna dair mühim malumat gel
miştir. Türkofis lzmir şubesi 
bu malilmatı bölge dahilinde 
alakadar ticaret odalarına bil
direcektir. 

Sinemasında 
Telefon 2573 

Halkımızın en çok sevdiği 
her filmde alkışladığı 

JOAN KRAVFORD 
KLARK GABLE ve 

ROBERT MONTGOMERY 
ZeYkine, neşesine, güzelliği
ne doyum olmıyan büyük bir 

filmde tekrar buluştular 

Kiralık 
Gönül 

AYRICA: Paramunt Jurnalda 
en son dünya havadisleri 

VE 

TUNA --

lemediğini Rifat ve Halid adın
da iki hemşerisiyle birlikte bu 
cinayette müştereken hareket 
ett klerini gösteriyordu. lstan
bul Emniyet direktörlüğü, Va
tan vapuruyla İzmire geldikleri 
sanılan bu üç suçlunun tevki
fini zabıtamıza haber vermiştir. 

Zabıtaca yapılan araştırma-
lar sonucunda bu üç suçlunun 
şurada burada hamallık ettik
leri anlaşılmış; dün öğleden 
sonra üçü de yakalanmıştır. 

Abdullah dün, verdiği ifade de 
karısınm varlıklı olduğunu 

gizlemiş ve ancak üç dört yüz 
lira parası olduğunu ve cina-
yeti işlemediğini iddia etmiştir. 

Mısır 
Kestane istiyor 
Uluslar Sosyetesinin ittihaz 

ettiği karar mucibince zecri 
tedbirlere Mısır hükumetinin de 
iştirake karar verdiği haber 
almmıştır. 

ltalya· hükümeti Mısıra kül
liyetli miktarda Keslane ihraç 
etmekte idi. Mısırın da zecri 
tedbırlere iştiraki dolayısiyle 
lskenderiyede bilhassa Kestane 
ihtiyacı artmıştır. 

Alakadar tüccarımızın bu 
vaziyetten istifade etmeleri eyi 
olur kanaatindeyiz. 

Bay Eşref 
Türkofis lzmir şubesi üs iş

yarı Eşref Özlerin vazifesinde 
göşterdiği ehliyet ve ciddiyete 
lzmir Ofis müdürlüğünün de 
takdirine binaen maaşına otuz 
lira zam edilmiştir. 

Yangın başlangıcı 
Tepecikte bir kahvenin ocak 

kısmının kurumları ateş almış 
ve yangın çıkmıştır. Bağdadi 

bölmeler yanmış ve o sırada 
yetişen itfaiye yangını söndür
müştür. 

~·•ıııı 

Milli emlak 
kadrosu 
MilJi emlak müdürlüğü i~le

rinin muntazam bir şekilde 

görülmesi için defterdarlıkça 

Maliye vekaletinden geniş bir 
kadro istenmişti. Gelen emirde 
ellişer lira ücretli on memur 
kullanılması bildirilmiştir. 

Yeni memurlar yeni yılm ilk 
günü işe ha,lıyacaklardır. Hep
sinin atanma muamelesi bit
miştir. 

••• • •• e .,..., 

IIayvan talıaff nza
ııesi kararnaıııesi 
Yabancı memleketlere çıka

nlan canlı hayvanların hayvan 
sağlık zabıta yasalan muci
bince salgın ve isporadik dert
lerden beri bulunmalarını temin 
için ziraat bankasından istikraz 
edilecek 86,000 lira ile Üskü
dar, Malkara, lzmir (tahaffuza
nenin laboratuvar kısmı) ve 
Antalya'da hayvan tahaffuza
ncleri yapbnlmasına Bakanlar 
Kurulunca karar verilmiş ve 
bu karar dün vilayete gel-

~mi~ir. 

nunuevve u-:s-

1 •• 
KOŞEl\'.IDEN 

,~ ....................... . 
Dana mı, sığır ml 

Geçen gün, bir sene zarfmJ 
da lzmirde kesilen hayvanlann 
istatistik cetvelini her nasıls 
gördüm, bu cetvelde mezbe
hadan geçen hayvanlar yazın 
idi, tabii kaçak. maçak bun 
içinde değil... 

Bakın bu cedvelde neler 
vardı : Bir sene içinde, yani, 
şu 1935 yılı içinde 43163 ko
yun, 49971 kuzu, 1047 keçi 
kesilmiş, eh kuzu eti alırken 
akh başında olanın aldanması 

zordur, kemik ve et farkı olur, 
demek ki kuzu diye aldıkları
mız koyun değilmiş, rakamdan 
da belli.. Belki koyun diye al
dıklarımız keçi ! idi.. Kimbilir. 

Ne ise; benim tuhafıma gi
den ve hatta sinirime dokunan 
şu rakamlar oldu, şunu, bunu 
düşünmeden lzmir halkını umu
miyetle göz önüne alarak, cid
den camm sıkıldı. 

Bir senede, koca bir senede 
yedi yüz altmış üç dana kesi
liyor, on üç bin sekiz yüz ta
nede sığır kesiliyor. 

Şimdi ben söyleme den he
piniz anladınız a dana niyetine 
neler yediğinizi .. 

Her kasap dana etidir diye 
satış yapar, bu sığır etidir di
yen baba yiğit bir kasaba daha 
ben rastlamadım. Hiç bir kasap 
ta karına kesat gelmemesi için 
başkasının, başka arkadaşının 

yaptığım taklit etmekten ken
dini alamaz. 

Kasaplar şimdi bana kıza
cak, öfkelenacek, bileni, bil
miyeni pür hiddet neler demi
yecektir. Lakin 13800sığır kesi
lip sürülen bir memlektte herke
sin dana eti istiyerek aldığı et 
yedi yüz altmış üç dananın eti 
olamaz, buna imkan yok. 

Yok biz hile yapmıyoruz da
na satıyoruz derlerse o zaman 
iş daha başka bir cephe alır: 

Kasaplar mezbahaya uğratma
dan kaçak dana kesiyorlar dü
şüncesi uyanır .. 

Şimdi bana kızacak kasap
lara soruyorum: Kaçak et mi 
satıyordunuz, yoksa Dana diye 
on üç bin küsur Sığırı, kart, 
sıska sığırları mı yutturuyordu
nuz? Ben vazgeçtim yetmiş üç 
Malak kesildiğinden, seksen iki 
domuz kesildiğinden .. 
Şu suale cevab verin .. 

TOKDIL 
cm-• --

Asarıatika ınuJıj pJeri 
ccnıi yetinin faaliyeti 

lzmir ve havalisi asarı atika 
muhipleri cemiyeti idare heyeti 
dun akşam istatistik dairesinde 
toplanmış, yeni yıl içinde cem
inetin yapacağı faaliyet için 
yeni bir proğram hazırlamıştır. 

Bu toplantıda cemiyetin esas 
nizamnamesinde yapılacak de
ğişiklikler hakkındaki mütalea 
da tesbit edlimiştir. Bu ayın 
yirmi sekizinde saat on beşte 
Helkevi salonunda asarı atika 
muhipleri cemiyeti ile turing 
ve otomobil kulübü umumi 
toplantıları vali bay Fazlı Gü
leç'in başkanhğmda yapılacak 

ve beriki cemiyetin faaliyetine 
yeni bir istikamet verilecek, 
aynı :zamanda yeni idare hey
etleri de seçilecektir. 

••••••••• 
Taif kasabasında 
mülkü olanlar 

Taif kasabasmın dııında ha
rab bir halde bulunan mülk 
binaların tamir edileceği haR
kmda Suudi Arabistan krallığı 
ihükQmeti tarafından bir tali
matnamt: neşredilmiş ve bu 
tamir edilecek binalardan ya
rısından fazlasının şimdiye ka
dar hukukunu aramamış birçok 
Türk vatandaşlarına aid olduğu 
Dahiliye vekaletinden valiliğe 
tamimen bildirilmiştir. 
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"Sağlam şeyl~ri parçalamak için 
kadınlar değıl, tek kadın yeter,, 

1 ' -;' • -;;mek için kadınlar değil, tek F k b · buda ayım. 
a at en de ne b. kadın yeter diyordu" ... 

Elbet o, ne de olsa genç k 
1 ~ Öyle amma ışte o tek kız da 

kızdır. Benim ara~amı, a~i~ onun çenbcrine girmiş, onun 
sından koşmamı ıster .. h kudretiyle ezilmiş, kırılmış ol-
b·ı· b d .. .. e emen 

ı ır ura a gorunc k duldan sonra böyle çıpınmakta 
k d ~ m için ne a-

yanına oşma ıgı . . . B' mana var mıydı? Er geç bulu-
dar içerliyerek gıtn_ııştır'.h. 1

1~ şacak anlaşacaklardı.. Suna 
dakika evvel oraya, yıne 51 ı~ 1 kimse~e benzemediği için o da 
rüyaları gördüğümüz o salon a ona kinıseye yapmadıŞ-ı ~urette 
onu bulmağa koşmalıyım.. açık, kat'i ?ima~ . ı~tıyordu. 

D · .. lenerek acele ka- Aşkın kafa ıle ılgısı olma-
emır soy d d" .. · k t 

d kt b yol ne ka ar dığını uşuncesız, ma sa sız, 
pı an çı ı, u l ez ve ancak tabii insiyaklara uy-
uzundu, tramvay so~u ge m ak onun için de artık dönül-
gibi koşuyor, Demır arkaya :esi mümkünsüz bir mecbu-
büzülmüş sık sık saatına bakı- riyetti.. Suna bu ciheti b~lm.~~ 
yordu. ve anlamaz değildi bıldı~ı 

- Allah vere de apartıman- · halde!.. . 
d b 1 b·ı ı Kaşkı bir tele- Aralarında bır anlaş~ad~n a u a ı sem.. . k mıydı? 
f t d' her halde benı kaçınmaması gere mez . 
on e sey ım dokuz 1 te kadın kurdu olan Demir 

beklerdi.. Fakat saat . an~ b~le kadın hislerinin bu anla-
bundan sonra Suna bır Y lmaz sırrını bulmaktan aciz 

k Şl • . h l çı maz sanırım. . kalıyor, bunun ıçın ırs am-
Bu inanla taksim de ettı, yordu .. 

seri adımlarla Sunanın aparh- Sabahı nasıl buldu, uyudu 
nıanına girdi. mu? Yoksa uyanık ve dal~pnlık 

U ·ı . arasında beyaz bir ge. c.e mı ge: zun bir zı sesı.. b ı d k 
' "t b ç'ırd'ı? Yalnız onu 1 ~yor u ı Kapı açıldı. Nesrin mu e es- - 1 1 1 

kafası en müşkül plan an ar .a 
sim göründü: uğraşmaktan daha yorgun bır 

- Doktoru oracaksınız de- haJde sabahı bulmuştu .. 
ğil mi? Ben de kapıcıdan gel- Hafif bir sütlü çay içti. Gi-
d" - · • . d' ··g-rendim fakat . d" erkenden yine Taksimi ıgını şım ı o s'· daha yın ı, b' d" 
gelir gelmez çıkmıs.. ır . . boyladı. Yine tramvaya ın 1• 

d . · · çıme k da gelmedi. Şim ı ıçım ı yine apartımanın üç at . mer-
v D ·r doktoru d u b r çan sıgmıyor bay emı ' divenini tırman ı. zun 1 

öyle göreceğim geldi ki.. Eve sesi, Nesrinin ablak yüzü .. 
gelince her şeyi hazır b~lmah.. - Soıııı l'm· -
Dünya kadar işim var, sız bek· 

liyecek misiniz? 
Kız biraz çekildi. 
Demir buz. gibi donmuştu. 
- Geleceğini bilsem be~I:r-

dim dedi. Kendisi ile goruş· 

k . t . fakat bundan ıne ıs enm, . 
sonra geleceğini zannetmıyo: 
rum.. Bir arkadaşına daveth 
olmalıdır. Doktoru rahatsız et-

G 1. sen rnek de istemem. e ınce 
bana telefon et olmaz mı? On~ 

r kendıgöre sabah erken geır 
sini çıkmadan görürüm .. 

- Siz de hasta mısınız bay 

Demir.. 
1 - Öyle gibi.. Ben de ne o • 

dağunu bilmiyorum yal Bayan 
S . n~ko~n unaya ınanım var a . • 
bir kerre kalbimi sesleın~sını 

· · istıyove beni temin etmesını 

rum. Sen unutma kızım .• 

H. ak etmeyin efen-
ıç mer J 

dim. Doktor geç vakıt ta ge se 
f der sabah ben size tele on e ' .. 

~ zı ~oyne vakıt evde bulacagmı · 
lerim. 

D . b' türlü rahat ede-
emır ır b k-

miyordu. On ikiye kadar e 
1 d . N . .. .. ·u· unutmuştu. e ı. esrın sozun 

b. · Ken-Zaten dalgın kızın ırı.. . 
d. . 1 f 6 du Nesrın: ısı te e on açıp s r · . 

1 d' gelınce 

Japonların ileri 
hareketleri 

Tokyo, 24 (A.A) - Rengo 
Ajansı bildiriyor: 
Japonyanın Ki~g. - Kong 

deki büyük elçısı Mancu 
kuvvetlerinin Bulun ile. J)er
sun arasında ve aynı za
manda Bııironr gölü mıntak.ası: 

ht l'f noktalarında ılerı 
nın mu e ı w 

karakolJar kurmuş oldugunu 
resmen bildirmiştir. 

Bu arazinin kendilerine aid 

ld iddiasıdda bulunan 
o ugu b ·ı . k 
Mancu makamları u ı erı a-

k il 19 Kanunda vukua ra o arı . 
1 r badiresi üzerıne ge en sını d' 

tesis etmeye karar vermişler ır. 

Sükun günl~ri 
P . 23 ( Ö.R ) - ltalya -
arıs, 

1 
• 

Habeş anlaşmazlğı mese. e.sı 
Uluslar Sosyetesi konseyının 

K~ una toplanacağı 14 son . an. 
kadar bekleme devresı geçıre-

cektir. 

• 'lzmir-Palas • 
- Hayır ge ıne ı, . 

haber ederim cevabını verdı. CARŞAIYIBA 25 
Bütün gece uyku uyuyamadı. ilk kanun t935 

Gözlerini kapayınca ?e~e.n l\JoE~ [. B:za ra1111 
k hayalı dıkı- ı... • arşısına Sunanın e• D 
liyor. Kah bir hamle~e onu ır· ük T e- ansan 
k d . k" kah şıddetle uy C 'd Orkestra-en ıne çe ıyor, l Salim - avı 
f1rlıyaralc asabi bir heyecan ~ sının başlangıcı p 
ft . d Ah bu kız cümleı Cumartesi ve azar ı rıyor u.. , k"! 
aKsabiyesini öyle sarsmış~üsı- MATİNE _ OANSAN 
ulaklarında hep onun Orkestra 

tehzi sesi: Her akşam 24 25 (3654) 1 

:·;·s~a;ğ~l~a~m~si~n~ir:IJer~i~p~a~r~ç~a:Ja~m~a~k~,~~~~~İİİ;i~İİİİİiiİi~İ~ ~lanlarla dolu kafaları altüst 

YENi ASIR 

Son Haberleri 
İTALYAN MATBUATINA GÖRE: 

B.Hoar ngi ere harb istiyor! 
istirahat edece 

Tehlikeli bir sergüzeşte sürüklenmek 
istemiye ler gözlerini açmalı imiş ... 

Roma, 23 ( Ö.R ) - Italyan 
gazete leri son hadiselt!r kerşı
sında ltalyanın sarsılmaz birli
gını belirte re c görüşme!erin 

akameti mesuliyetini İnö!iltere
ye yük lüyorlar. " Gazetta del 
Poplo,, lngiliz h:.ı funetinin bazı: 

Londra, 23 ( Ö.R ) -
Baldvin gece Londradan h 
susığ malikanesine barek 
etmiştir. Yeni yılın ilk gün) 
rine kadar orada kalabileceği 
maktadır. 

Akdeniz devletleri nez.dindeki 
teşebbüsü dolayı 1y1e diyor ki:· 

- ".ngi lt crc harb için ç"lışı
yor ve ltalyaya karşı bir tebrik 
rolü oynuyor. ltaly,a lngiltere
ye karş ı inansızlığını bırakmıştı. 

l Sir samuel Hoare de bav 
yoluile Zurihe hareket etmi • 
Hareketinden önce, yeniden f 
al siyasal hayata dönmesi ih 
mali hakkında gazetecileri 
sorduklarına şu cevabı ve 

' ummiştir : 

" istikbalden bahsetmek içi 
henüz çok erkendir. Şimdili 
bir müddet için kaygılarda 
uıak yaşamak isterim. Hareke 
time hiç nedamat etmiyoru 
İsviçrede tamamile iyileşinciy 
kadar kalacağım. ,, 

B. Hoare siyasal durum hak 
kında tefsirlerde bulunmakta 
sakınmıştır. 

Fakat Paris projeleriııe k arşı 
lngiliz hükumetınin takınd1ğı 

tavır karşısında tetikte oma· 
mak bir ihtiyatsızlık o'.ur. Hat
ta, başta Fransa, diğer devlet
ler de tehl'keli bir sergüzeşte 
sürüklenmek istemezlerse göz

AIJ•a11slm ım wtan miida/ aas111a ı a mr/ermi lt şı·ık İ{lll :;öylcvler 
ıwrn /tal) an lwr/111/an 

Londra, 24 (A.A) - Baıba 
kan Baldvin istirahat için say 
fiyeye çekilmiştir ve orada yı 
başına kadar kalacaktır. 

lerini açmalıdırlnr. 

° Corriera della Serra u da 
şöyle diyor : 

- " lngiliı kabinesi üyeleri
nin Paris tekliflerjne karşı al
dıkları durumdan sonra, ist k
balde her dakika red ve inkar 
edilmeğe maruz olan dış La
kanlarmın her hang i bir teklifi
ni artık itibar gözüne alamayız. 

güvenir. Biz bütün memleket
lerde ve hatta logilterede ken
dini gösterecek olan hastalık
sız kuvvetleri soğukkanlılıkla 
bekliyor ve enerji ile kendi 
jşimize devam ediyoruz. 

"Tribuna,, gazetesi aynı fik
ri gosteriyor. ltalyanın yolunu 
çizdiğini vaziyetinden emin 
olarak, tereddütsüz ilerliyeceği
ni lrnydettikten sonra diyor ki: 

İtalya ancak kendine ve sı- - Fransız başbakanına ve 
rası gelince Cencvrede de duyu- Fransız ulusuna inammız var-
lacak olan realitelerin kudre tine dır. Durumun güçlüklerine rağ-

-------------...~~ ~ 

r e ları 
Satı ama 
başından 

Üzakeresine y 
so ıra başlanacaktır 

---------------....... -~.~----·~------------------Istanbul 22 (Özel) - Şark 
demiryolları idaresinin, malze· 
me, bina ve yol aksamının tet
kik ve kıymetlerinin tesbiti için 
Bayındırlık bakanhğından gön
derilen heyetin işe başladığını 
b:ldirmiştim. Yol baş müfettiş
lerinden Müeyyed, cer miifettiş
lerinden Mazhardan müteşekkil 

heyet, şirketin Sirkeci merke
zindeki bütün malzeme ve de
mirbaş eşyalarını tetkik ve tes
bit etmiş ve otodirezin ile 
Edirne ve Kırklareline kadar 
giderek hat malzemesini de 
gözden geçirmiştir. 

Hattan dün dönen heyet 
merkezde çahşmağa başlamış 
ve bilhassa hattm ticari ve ik-

Kubilay 

t i sa d i bakımından incelemeler-
de bulunmuştur. iki gündeııbcri 
bu heyetle birlikte çalışan şir
ketin baş cnspektörü Refet ile 
ticaret cnspelttörü Rıfat heyete 
lazımgelen malumatı vermekte 
ve nakliyat hakkında yapılması 
icab eden yenilikler üzerinde 
incelemeler yapılmaktadır. 

Bu inceleme:er sonucu raporla 
bakanlığa bildirilecek ve hattın 
satın alınması için gereken ha
zırlıklar yapılacaktır. 

Heyetin bu ay sonuna kadar 
faaliyetine devam edeceği ve 
sane başında Ankaraya döne· 
cekleri anlaşılmaktadır. Hattın 
satın alınması için müzakerelere 
sene başından sonra başlana· 
cağı duyulmuştur. 

ihtifali 
Üniveı-site konferans salonunda 

heyecanlı tezahürat yapıldi 
lstanbul 23 ( Telefonla ) - Bugün öğleden sonra ünivnrsite 

konferans' salonunda, inkılab şehidi Kubilay adına muazzam bir 
ihtifal yapıldı. ihtifale binlerce genç mektebli iştrak etmişti. l~k 
önce kürsüye çıkan Türk talebe birliği başkanı, binlerce gencın . 
alkışları erasında, fasıla iJe kesilen bir söylev verdi. 

Kubilay ihtifalinin anlammı, muallim ve asker Kubilayın üstün 
meziyetini saydı. Bu hadisenin gençlik üzerfodeki tesirlerini 
anlattı. 

Dil-Tarih ve coğrafya fakültesi 
Istanbul, 23 ( Özel ) - Dil, tarih ve coğrafya fakültesinin 

açılma töreni bayramdan sonra yapılacak ve derhal derslere 
başlanacaktır. 

men, Fransız hiikümeti başba
kanı, iki ulus arasmdaki dost-

!uğun temsil ettiği realiteye sa
dık kalmıştır. Paris tekliflerinin 
z.afa uğramasının sebebi Lon
dradır. Fransa berkitelerin ge
nişlememesi ve vahim bir du
ruma yol açmaması için çalı

şacaktır. Bir müddet dur-

durulmuş iken yeniden kor
kunç bir koşuya çıkmış 
olan hadiseleri düzeltmek için 
bütün memleketlerin çalışacak
larınt umarız.,, 

Zurih 23 (Ö.R)- Sir Samıte 
Hoare ve zevcesi bava yoliyl 
Londradan gelmişlerdir. 

Sapariş 
Atelyelerinde çalışan 

talebeler 
Ankara, 23 (Öıel) - San'at: 

okullarında açılan ve müteda 
vil sermaye ile işliyen sipni 
atelyelerinde çalışdmlacak ta 
lebeye muayyen bir gündeli 
verilmesi Kültür Bakanlığınca 
kararlaştırıldı. 

anyadakiy hudiler 
mi izme ler e vazife alan 

yahudilere üç ay rrıühlet verildi 
Berlin, 23 (A.A) - Alman

ya içişleri kanunnnun tatbikine 
nid ikinci bir emirname neşret
miştir. Emirnamede birinci emir 
namenin 4 • üncü maddesine 

göre Yahudilerin memur veya• 
hud umumi hizmetleri yapar 
addedilebilecekJeri hidemat tas 
rih edilmektedir. Bu son emir

nameye göre hizmetlerinden 
tauninat almadan çıkarılacak 
yahudi devlet memurları veya
hud noterler gibi umumiğ biz.
met yapan yahudiler müzayaka 

halinde bulundukları zamau 
devlet tarafından yardım g6• 
rebileceklcrdir. Bu gibi yahu· 
diler ikametgahlarına veyahud 
bürolarına aid kira mukavele· 
lerini f eshedebileceklerdir. 

Yine bu emirnameye gire 
T ah udiler her nevi umumi has· 
tanelerle umumi mer.faat için 
ku:ulan serbest hastanelerde 
başhekimlik ve aile doktorlup 
yapamıyacaklardır. Bu gibiler 
en nihayet 31 Mart 936 tari· 
hine kadar vazifelerinden çekil· 
miş bulunacaklardır. 

Esrarengiz bir hadise 
lngi]iz Tokyo 

vapurda ölü 
e)çjliği 

olarak 
danışmanı, 
bulundu 

Şanghay, 23 (Ö.R) - lngilterenin Tokyo büyük elçiliği danıı· 
manı B. Dicheus Y okohamadan Hon - Korıg yolile Şanghayı 
gelirken uPresident Makenz.i,, vapurundaki kamarasında ölü olarak 
bulunmuştur. lngiliz diplomatı tüfenkle öldürülmüş ve kamara· 
~ıında bir av tüfengi bulunmuştur. Yapılan tahkikat illln&n 
Hon - Kongdan hareketinden az sonra vukua geldiğini g6ater
mektedir. Şanghay lngilız konsolosu bu esrarengiz mesele üzerinde 
bir tahkikat açmıştır. 

Liyötnan dö V eso Paris yolcu 
Fransa varmışbr uçağı F o:rt d~ 

Paris, 23 (Ö.R) - Fort de Fransa'dan bildiriliyor: Fransanın 
en büyük yolcu uçağı olan ''Liyötnan dö Veso Paris" uçağ1 
saat 7,30 da För dö Fransa varmıştır. lshano-Suizzo sistemilİde 
üç motörlü olan bu uçak uçuşunuu üçüncü kısmını böylece 
bitirerek 3700 kilometreyı 150 kilometre vasati süratle uçmuıtur. 
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Mac Namara ğizli bazı telsiz 
istasyonlarından bahsediyordu 

. ' 

Mac Namaranm maksadlarını 
anlamamış gibi görünerek iy
zahatımda devam ettim; 

- Bili Bristow'un Powel 
Grosley ve Bill Grinow' un bir 
halitası olduğu iddia edilebilir. 
Ne Grosley kadar uzun boylu, 
ne de Grinov kadar şişman de
ğildir. Hiddetlendiği zaman on
lar kadar çok bağırmaz. Henüz 
sarayını yapmağı da becere
memiştir. Fakat GresleyJe Gri
mov sonradan görmüşlerdır. 

Harb sonrasının değerlendir

diği mahsullerden sayılabilirler. 
Reklamı çok severler. Bunun 
için de ellerinden gelen yapı

yorlar.Bristova gelince. 
- Ônce lütfen şunu söyler 

misiniz? Şu Bristow ne çeşid 
adamlar kullanır? 

Bu suali soran adama dik
katle baktım. O bir safdil, 
herşeyden şüphe eden bir 
adam mıydı? Yoksa bir abdal 
mı? Şu Mac Namaraya oltaya 
düşecek adam olmadığımı gös
termeğe karar verdim. 

- Mösyö Mac Namara ben
den ne beklediğinizi lütfen ifşa 
eder misiniz? Ancak o zaman 
uallerinize daha iyi cevab ve
rebileceğim. 

- Mac Glone, sorumun bi
raz garib düştüğünü ben de 
bilirim. Fakat Bay Bristow 
hakkında bana kafi derecede 
malumat vermek suretivle ken
disini gördüğümde vazifemi ko
laylaşbracağmızı umuyordum. 
Üç yıldanberi yeni bir telsiz 
enterüptürü üzerinde çalışıyo
rum. Cıhazımın her hangi bir 
fabrikatörün işine geleceğini 
sanınm. işittiklerime göre M. 
Bristow buna alaka gösterebi
lir. Kendisinin namuskirlığına 
dayanabilir miyim? 

Bu son sözler içimdeki şüp• 
beyi dağıtmıştı. Samimiyetle 
cevap verdim : 

- M. Bristowun sözüne iti
mad ededbileceğinize kaniim. 

Bu sırada salona giren bir 
yabancı Mac Namaranın 

nazarı dikkatini celbetti. Ben 
de başımı çevirdim. Bana mu
hafızlık etmek vazifesini bil
mem kimden almış olan W ad e
nin salona girerek bir kahve 
ısmarladığını gördüm. O bize 
bakmıyordubile ... 

- Ben sizin yerinizde olsam 
M. Bristowa derhal yazar pro· 
jemi anlatır ve bir randevu is
terdim. 

- istasyonum hazırdır ve iş
liyor. 

- Şüphe etmiyorum. 
Mac Namara ansızın meYı:uu 

değiştirerek şunu söyledi: 
- Sırası gelmişken size şu-

llu da anlatayım Mac Glone ... 
Dün çok garib bir hadiseyle 
karşılaştım. Saat beşti. Vazife 
başında gizli kısa mevceleri 
arayorduk. Burada, Nev-Yorkta 
ve Amerikanın diğer şehirlerin
de gayrimeşru bir surette ça-
lışan gizli istasyonlar mevcut 
olduğunu elbette bilirsiniz. Bil-
hassa Kanada smır1annda bu 
gizli istasyonlar daha fazladır. 

Mac Namara bir sigara yak
mak için durdu. Bu ilk sözle
rinin tesirini üzerimde anlamak 
ister gibi bakıyordu. Yahud da 
benden bir tefsir bekliyordu: 

- Kanada sınırlannda alkol 
kaçakçıhğı yapıldığım işittim. 
Başka birşey duymadım. 

- Kolaylıkla anlıy~bilirsiniz 
ki, sınırlarda herçeşid kaçak
çılığı kolaylaştıran da bu gizli 
istasyonlardır. Burada, Nev 
yorkda olduğu gibi kara sınır
lannda da bu istasyonlar ka-

çakçı uçaklarına ve vapurJaı ma 
icab eden malumatı vermek
tedirler. 

Federal polis ajanlarının 
yardımıyla bu gaycimeşru istas
yonlardan bir çoğuna el koy
duk. Fakat kendisini ele ver
mek istemiyen bir istasyonu 
bulmak büyük ve zehmetli bir 
iştir. Ancak portatif bir emis· 
yon istasyonu ile avcılıkta 

bulunmak ve onu ele geçirin
ceye kadar 50-100 tecrübe 
yapmak lazımdır. Zira bu 
adamlar 100 vatlık postlar 
kullanıyorlar. Onları iş başında 
cürmü meşhud halinde yaka
lamadıkça tevkife imkan yok
tur. Zira kanun buna rnüsaid 
değildir. 

- Şu halde dün akşam bu 
kısa dalgaları mı dileyordunuz? 

- Evet, dün akşam saat 
beşte bununla meşguldüm. Çok 
esrarengiz bir istasyonla kar
şdaşhm. Zira orada kullanılan 
dil, hiç de bilinmiyen bir dildi. 
Federal ajanları muhtelif on iki 
millete mesub tercümanlar ge
tirdikleri halde bunlardan biç 
biri ne istasyonda söylenen li
sanın hangi lisan olduğunu an• 
ladılar ne de işimize aydınhk 

verebildiler. işte dün akşam 
böyle uğraşırken elimize bir 
yeni istasyon daha geçti. Bu
nun da anlaşılmaz bir lisan· 
la emisyonlarda bulunduğunu 
zannetmiyorduk. Zira istasyon 
50 - 75 metre dalga üzerinden 
çalışıyordu. Tam bu sırada pi
yano ile bir şarkı işittim. Şar

kıyı söyliyen kimin sesi idi bi
lir misiniz? Çok uzağa gibne
den şunu söylemeliyim ki söy
lenen şarkı da para Serenadı 
idi. Bundan o kadar hayret
te kaldım ki sizi ziyarete 
ve hadiseyi bildirmeğe lüzum 
gördüm. Bristow hakkında al
mak istediğim malümat ile bir
likte bu de ikinci bir sebep 
daha teşkil ediyordu. 

- Pek güzel 'M. Mac Na· 
mara? Fakat bu şarkıyı söyle
yen kimdi? Duyduğunuz ses 
kimin sesiydi? Bunu söyleyiniz? 

- Önce si:ı cevap veriniz? 
Bu ses kimin sesi olabilirdi ? 

- Suabniz pek tuhaf .• Bu
nu nereden bileyim. Sakın be
nım sesim olmasın? 

- Hayır Mac Gfone sizin 
sesiniz değil Helen Demar'ın 
sesi idi. 

- Eğer para serenadı şar
kımı söyleyen Helen Demar ise 
bu istasyon muhakkak öbhr 
dünyada olacak. 

- Fakat bizzat Helen Oe
marın söylediğini iddia etmi
yorum. Onun tarafından dol
durulmuş bir plaktı bu ... 

- Helen Demar bu şarkıyı 
vefatından ancak bir hafta ön
ce öğrenmişti. 

- Bir plak yapmak için ne 
kadar zaman lazım? 

- Bu plakın cinsine bağlı ... 
- Ne olursa olsun şurası 

muhakkak ki af elad~ bir plak 
üzerinden Helen Demann sesi 
geliyordu. Bundan sonra da 
kimsenin anlamadığı bir dille 
bazı şeyler duyduk. iki saat 
sonra yine Helen Demarın şar
kısı başladı. Bu plakm da ga
rip bir tarafı vardı. Zira plak 
bitmek üzere iken Helen De
marın sinirli sinirli kahkahaları 
duyuluyordu. Bu plak doldurul
duğu zaman biraz sarhoştu 
galiba .. 

-Sonu Var-
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Freud tahteşşuur alemine nasıl girebi eceğini 
mevzuuna takıldı araştırırken rüya 

Bu rüya mevzuu bir hirika oldu 
-2-

Dimağ üzerinde yapılan ta
harriyattan, artık insan ruhunu 
aydınlatacak malumatın doğ
masma imkan kalmayınca baş
ka bir yol tutmak lüzumu bazı 
kafalarda doğmuş bulunu
yordu. 

Fakat yeni bir yol nasıl tu
tulacaktı ve nerede olabilirdi? 
Bunu sezmeğe imkan yoktu. 

1882 senesinde neşrolunan 
bir kitab ilim dünyasında bom· 
ba gibi patladı. Bu kitabın 
uyandırdığı tesir iki sebepten 
doğuyordu. 

Evveli kitabta yazılaıl şeyler 
ve kitabın uğraştığı mevzu 
muasır zihniyetin reddettiği bir 
mevzu idi. 

Saniyen: Kitabı yazan müel
lif, dimağ üzerindeki taharri
yatta dünyanın en yüksek 
adamı idi. 

Bu eser hem derin bir hay
ret hem de büyük bir hiddet 
uyandırmıştı. 

Kitabın müellifi olan profesör 
Şarko münakaşa götürmez bir 
dahi idi. Kitabın ismi ve mev
zuu da "Kurtarıcı iman,. ismini 
taşıyordu. 

Bütün bu hiddet dünyası 

içinde bir tek adam yani Vi
yana darülfünunu laburatuvarJa 
rında dimağ ve isab taharri
yatile dahiyane istidadını gös
teren "Freud,, Şarkonun hath 
hareketinden sonsuz bir heye
can duymuştu. 

O tarihlerde Viyana darül
fünununda Bürüke ve Meynert 
laburatuvarlarının dimağ tahar
riyah, dünyaya nam vermişti 
ve Freud bu taharriyatı ya
panların arasında idi. Viyana 
fakültesine profesör tayin edi
lince derin bir izbraba tutul• 
muştu; çünkü bu tabarriyatın 
mükafab olarak kendisine 
verilen emrazı asabiye ve 
ruhiye mevz.uunun bu meşhur 
denilen taharriyattan zerre 
kadar müstefid olmadığını yine 
kendisi anlamış bulunuyordu. 
Profesörlüğe başlamazdan ev
vel Parise Şarkonun yanına 
gitmek lüzumunu hissetti. Bu 
seyahat beşeriyetin bütün 
zihniyetini değiştirecekti. 

F erud, Şark onun servisine 
girir girmez, bütün telekki ve 

· görüş zaviyelerinin temellerin
den sarsıldığını hissetti, 

Berlinde, Viyanada, isteriye 
tutulmuş hastaların gösterdiği 
felcler ~ hissizlikler, körlüklerve 
saire gibi arazı, Şarko isterik 
hastalar üzerinden manyatizm 
ile bir tek kelime ile kaldm
yor, şifayab ediyor ve böyle 
arazı taşımayan hastalarda da 
bir tek kelime veya bir emirle 
bütün bu fekleri, hissizlikleri, 
körlükleri, topallıkları yaratabi
liyordu. 

Şarko, göstermiş oluyordu ki 
bütün bu maddi hadiseler, has
tanın ruhuna farkmda olmadan 
telkin edilen emirlerle vukua 
gelebiliyordu ve aksi emirlerle 
de tamamile ilga edilebili
yorlardı. 

O halde hastalarda görmekte 
olduğumuz bu arızaların sebebi, 
farkında olmadan taşıdıkları fi. 
kirlerin mahsulü idi. Halbuki 
fikirler bir şekil olmadığı için, 
ne adi gözün bakmasile, ne de 
mikroskobun kullanılmasile g6· 
rülecek ve bulunacak şeyler

den değildi. Halbuki hastalt-

YAZAN: Dr. MUALLiM ABDI MUHTAR -ğın ıebebleri bunlardı. Freud, 
bir darbede şu neticeye var
mışdı: Artık izahı mikroskob 
altında bulunmıya çalışılan ha
diselerin, gizli sebeblerini baş
ka yerlerde aramak lazımgel
ğinin ve başka yerl~rde bul
mak mümkün olduğunun deli
lini ve isbatım almış oluyordu. 
Şarko yeni bir görüşün ufuk
larını açmıştı. F reud bu per
denin arkasmdan yeni bir 
dünya yaratabilecekdi. 

Freud Viyana ekademisine 
gördüklerini izah ettiği zaman, 
derin bir infial ve istihfaf ile 
karşılaştığını görünce hayret 
elti. Kendısinin istikbalin da
hisi olacağını bilen büyük 
adamlar ona tarihde yer alan 
şu nasibatı verdiler: 

" ilmin haysiyetini lekedar 
eden bu düşünüşleri fikrinizden 
çıkarınız " dediler. Freud, Pa
risde erkekler arasında da 
isteri vak'aları gördüğiinü söy
lediği zaman bütün azalarm is
tihfaf kahkahası kopardıklannı 
gördü. 

Freud sarsılmadı ve şu ce-
vabı verdi: Avusturyadaki kah
kahalarınız, Fransada gördük-
le!"irni reddettirecek kuvvetten 
mahrumdurlar. " 

Ve o günden itibaren terket
tiği tıp cemiyetine bir daha 
müddeti hayatında ayak bas
madı. 

O artık tamamen yalnız ve 
herkes tarafından kendi ken
dine bırakılmış bir adam ol-
muştu. Bir şey yapamıyor ve 
bir şey kuramıyordu. Bir gün 
kendisiyle dostluğunu kesme
yen " Breuer,, ismindeki bir 
doktor ona başından geçen bir 
va1tayı anlatmıştı. işte bu vaka, 
yeni bir buluş dünyasını yarat
maya kafi gelen bir sebep ol
du. Vak'a şu idi: 

Breuer nevrastenik bir kız 
tedavi ediyordu. Bir şeye dik
kat etmişti. Bu kızı uzun uza
dıya dinlemekte devam ettiği 
günler hastada büyük bir salah 
husule geliyordu.Onun sözünü 
kısa kestirdiği zaman hastalık 
şiddetleniyordu; fakat hastayı 
dinlemek sabrını gösterdiği za-
manda, kızı yine hastalığın ıe
bebini aydınlatacak ehemmiyetli 
birşey de söylemiyordu. Esası 
aydınlatacak bir noktaya geli-
yor gibi olurken bahsi yine 
·değiştiriyordu. Uzun zamandan 
beri gördüğüm bu kızm içinde 
bir sır sakladığını ve bu sırrı 
ifşa edemediğini sezdim. Merak 
ettim bu sırrı ondan almak için 
kendisine manyatizma yaptım 
diyordu. 

Ve manyatizma esnasında 
şunu öğrendim. Bu kız babası-
nın hastalığı ıamanında ona 
hastabakıcıhk etmiş. O esnada 
babasına karşı gönlünde bir 
şehvet hissi uyanmış, bu men-
fur his uyanır uyanmaz vicda
nından ve şuurundan kovmuş. 
Babası iyileşmiş kalkmıt fakat 
kendisi o günden sonra bu 
hastalığa tutulmuş. Ben kızın 

sarnnı öğrenmiştim ve başka 
birşey de yapmamıştım. 

Fakat azizim bundan sonra 
vaziyet ne oldu bilir misin? 
diyordu: 

Hasta tamamiyle eyileşti.Ben 
zannediyorum ki kızı kurtaran 
bana yaptığı bu itirafhr. 

Breuer'in verdiği bu izah, 
Şarko'nun verdiği ilhamla kar
tılatmca bUyUk ve yepyeni bir 
mevzu keıfedildi. Kızın haata-

lığı vicdanın ve şuurun reddet• 
tiği ve boğduğu bir hissin gö
mülmesinden sonra vukubul
muştur. 

Kızm hastalığı hapsedilen ve 
boğulan bu hissin hapsolunduğu 
müddetçe devam etmiştir. 

Kızın hastalığı, hapsedilen 
bu hissin, manyatizma esnasın
da serbest serbest ifşasmdan 
sonra şifayab olmuştur. O halde 
bu hastanın gösterdiği bütiln 
bu araz içte doğan bir hissin 

.hapsolunmasmın neticesidir. 
Hapsedilen bu his enerjisi tabit 
yolJardan kendini tatmin ede
meyince bu enerji, diğer yol
larda sarfolunuyor ve içinden 
aktığı uzuvlarda fırtınalar ya
ratıyordu. Netice, görülen gayri 
tabii araz, hapsolan bir hissin 
yabancı bir yoldan ifadesi olu
yordu. 

Bu görüşle ; Birdenbire ma
razi bir araz,bir ifade mahiye
tini almış oluyordu. 

Bütün bu araz bir hi11in 
hapsolunmasınm neticesi oldu· 
ğundan, hapsolan hissin, ser
bestçe ifşa edilmesi, yani ba
pıs vaziyetinden kurtulması, 

ihtib1' oıın ifadesinden başka bir 
~~y o ınıyan arazın derakap 
za.ı o 'masmı intaç ediyordu. 

Artık isteriklerde maraz ve 
araz, mikroskop altında ifcti 
araştırılan mahiyetinden kop• 
muş ve ayrılmıf, büsbütün 
başka yollardan izahım bulan 
bir vaziyete gelmişti. 

Tıp aleminde tetkikata yep
yeni bir istikamet veren bu 
hadise hesaba sığmıyacak ka
dar engin ve derin bir yenilik 
oluyordu. 

Önünde apışıp kaldığımız 
araz ve maraz karşısında idriki 
aydınlatan yeni bir çığır bu
lunmuştu. 

Fakat bu vak'anm doğur· 
duğu bu harikulade yeni ufuk· 
lar burada da kalmadı. 

Freud bir şeye dikkat etmişti. 
Bu zavallı kız, uyanık iken 
babasına bir aşk taşıdığını asla 
hatırlayamıyordu. Demek ıuu
runda bu atka dair batıra na
mevcuttu. Fakat manyatizma 
esnasında bu şehveti tamamile 
yaşıyordu. 

O halde insan ruhunda ıu
ur ve vicdandan daha başka 
bizim farkında olmadığımız ve 
haberdar olmadığımız bir var
lık vardı. Şuurumuzca varlığı 

meçhul olan Lu hisler, orada 
canlı olarak yaşıyorlardı. Ve 
içimizde varlığından haberdar 
olmadığımız bu alem tabteı
tuur ilemi idi. Ve bizim ıuurlu 
hayatımızda yaptığımız feyleri, 
orada bizden gizli olarak ya-
şayan hisler yapbrıyorlardı. 

Demek insanda hem bir tah· 
teşşuur var hem de bu tahteı
şuur hareketsiz ve faaliyetsiı: 
bir alem değil bilakis, bizim 
bütün faaliyetlerimizi sevk ve 
idare eden bir alem oluyor de
mekti. · 

O halde bu ileme nüfuz et· 
menin yolunu bulabildiğimiz 
gün, bütün varlığımızı dolduran 
bayat hadiselerimizin hazırlan
dığı bir iç kiinatını açmış ola
caktık. 

F reud otuz ıene bu aleme 
nereden girilebileceğini aradı. 

Tarih sırasile şu hadiseler ona 
ip ucu vazifesini gördü. Evvela 
hepimizin ı6z söylerken ağzı
mızdan kaçan yanlıı Ye mana• 

Trakya 
Enspektörlüğünde 

Edirne - Bir hafta evvel 
Ankaraya giden genel enspek
törümüz general Kazım Dirik 
Ankarada enspektörlük çevre
sini ilgilendiren işler üzerinde 
muhtelif bakanlıklarla görüı
melerine devam etmektedir. 
Bu arada sağlık bakaniJe göç
men işleri hakkmda temaslar
da bulunduğu buraya gelen 
duyumlardan öğrenilmiştir. 

Yine duyduğumuza göre di
ğer enspektörlük teşkilitlann
da olduğu gibi Trakya genel 
enspektörlüğü teşkilatında da 
bir ekonomi müşavirinin bu
lundurulması kararlaştırılmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sız sözlere tutundu. Me•eli 
siz söz arasında akşam bize 
Aşkıler geldi diyecekken 
Naciler geldi diye yapbğımz 

yanlıılığa tutundu. Şuurunuz 

Aşkı bey diyecekken. ağızdan 
kaçan bu Naci kelimesi
nin tabteşşuurdan geldiğini 
keıfetti. Böylece yanlış mana
sız ve yersiz sözler, tahtenu
ra götüren ip uçları mahiyetini 
aldı ve birdenbire bu küçük ve 
manasız hadise, bayatın ve ru
hun en derin muammalar ale
mini açacak ve kıymetine,baba 
biçilmiyen bir ehemmiyet ka
zandı. Fakat mani.sız laf her 
dakika ele geçen ve kolay bu
lunan bir ip ucu değildi. Freud 
derakap manasız ve saçma sa
pan bidiıeleri nerede bulabili
riz deye düşünürken, maniaız 

ve manbksızhğın enmuzeci olan 
rilyalan habrladı. Ve derakap 
rüya mevzuuna takıldı. 

Aziz okuyucularım, bu rüya 
mevzuu bir hirıka oldu. Ve 
bize hiç tasavvur edemediğimiz 
harikalar ve esrarla dolu ale
mi açtı. Şampolyonun hiyerog
lif yazılarını keşfettikten ıonra 
nasıl eski bi r Mısır tarihi ken
dini örten perdelerden sıyrılmış 
ve bütün bir Mısır tarihini bize 
aydınlatmış ise, tıpkı onun gibi 
Freud' da rüyada gördüğümüz 
her suretin birer işaret oldu
ğunu rüya suretlerinin bi
rer alfabe oldugunu göster
dikten sonra rüya, rüyayı gören 
adamın bütün ruhunu, gelmi
şini, geçmişini bütün sarahatile 
yazan ve bildiren bir eser 
mevkiine gelmiş oluyordu. Müs
bet ilmin önünde bir hezeyan 
taheseri olan rüya, yeni bakım 
zaviyesi altında bir manhk 
şaheseri olmuştu. 

Rüyaaın şifresi keşfolununca 
bir yeni dünya daha açılmış 
oldu. Rüyada görülen her su
ret, her renk, her söz birer 
işaretti. Görülen rüya hakikat 
değildi, rüyanm şekilden, renk
ten ve suretten örülen ifadesi 
gayri kabili inkar bir haki kattı. 
Rüyanın şifresi hiçbir insanın 

redde cesaret edemiyeceği bir 
kat'iyetle keşfolununca insanda 
iki nevi lisan olduğu anlaşıldı. 
Birisi insanlarm birbirile anlat
ması için kullanılan bildiğimiz 

mantıklı, sarfh ve nabivli lisan, 
diğeri de insanın kendi içinde 
şuurun diline tamamen yabancı 
ve bildiğimiz sarf ve nahve 
asla iltifat etmiyen ve 
bizim anladığımız mantığa 

asla iftikar etmiyen ve hat.ti 
zevahirinde mantıksızlık ve beze 
yandan örülmüş, mantıktan bir 
milyon kat kuvvetli ve daha 
doğru bir lisan bulunduğu keş
fedilmiş oldu. Gerek namus ve 
haysiyetimizin ve ı!erek izzeti 
nefsimizin vicdanımızda görün
mesine müsaade etmediği bü
tün duygularımız kendilerini 
vicdanın anlamadığı zevahir al
tında ferah ferah rüya senböl
lerile tatmin etmiş oluyorlardı. 

Rüyayı gören şahsın şuurunun 
bunlan anlamaması elzemdi, 
fakat rüya gören adamın şuüru 
_bunları anlamazken, rüya gören 
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; SON DAKiKA HABERLERİ 
•· TEL<iRA\.F e TELEFON e RADYO 

B. Edenin tayini Italyadan maada 
bütün devletlerce iyi karşılandı 

Del Popolo yazıyor: "Bu taYin, Paris tekliflerinin 
bir fare kapanı olduğunu göst~riyor,, 

Mısırla Ingiltere arasındaki_ gerginliklerin kalkacağl da umuluyor 
_ Deyli gazetesi, bay Edenın Dış bu vazifede kaldıktan sonl'a i kiki gerektiğini söyliyen odur. 

Londra 23 ( A.A ) . . . ı bakan'ığ"ına tayininin, lngilte- '6zel mühürlo1"du o!maş ve ni .. t Şimdi bir müddet bekliyerek 
Telgrafın siyasal muhabı~ı Y: renin ve Milletler cemiyeti bayet ·19~5 haziranında Ulus1ar ı zayıf berkiteler konağından 
ni dış bakanı Bay Edem

1
n 

1 
~ 1 siyasasına itimatları haksız sosyetesi bakanı olarak kabine- daha ileri geçmiyeceği muhte· 

. t d d layı Mısıra n ' . 1 . . t" ld" ıcraa m an o . , k t ı yere sarsılmış olan arın arzu- ye gırmış ır. me ır. 
giltere arasında, ikı m~~ı~J e. zuna uygun olduğunu yazıyor. · EKONOMiK BERKITELER · "Ecloirendl Est,, artık şüp• 
arasındaki bazı gergın 1 erı Deyli Hrald, bay Edenin Londra~ 23 ( Ö.R ) - Bay heye yer kalmadı, diyor. 

almamağa karar verdi 
ltalyada lngiliz mallarına karşı boy

kotu andırır bir durum var 

durôurmak için muvakkat v~ lngiliz dış siya~asında bilhassa ·Eden'in tayini lfiikkındaki tef- lngiltere müşterek güven siyasa-
yeni bir mukavele aktına t~ k il kt'f bir hareketle Mussolini sirlerinde fngiliz çevrenleri sına bağlanmıştır. Eğer istikbal· Napolıden bir görünüş 
vessül edeceğini üm d etme - 0 e 

1 
d w yeni bakanın lngilH: siyasası- de yardıma ihtiyacımız olunca di- Londra, 23 (Ö.R) _ Royter vuraıuştur. 

tedir nin taarruzunu dur unnag~ vt~ nın Cenevreye doğrü olan isti• gw er ulusların da bize yardım-
. k 

1 
·ıe kapitulas- Habeşistanın Milletler cemıye ı k . d "l ı: ajansının Roma aytarı, ltalyacla Buna rağmen Britaayama 

Bu mu ave e 1 k..u··ı d"I ·, ametıne e~am et~eK e oer.a· larını esirgemelerine veya pa· ldgilit emteaana karşı boykotu deniz a•ın kömür ihracab ..., 
h kk hukuki meseleJelr pakta ile te cnu e 1 pn b ı:. k b k t 1 1 b ._.... •-

yon a ı, .. . t d er eKonomı er 1 e er e ır- zarlak etmelerine maruz kalmak andırır bir hareket hazırlan· çen yıla na~araa çok y&kı .. 
Mısır ordusunun teşkilib mese- olan bütünlüğune rıaye eden tikte yürüyebileceğine IC:ani istemezsek bugiio biz de açık dıiını bildiriyor. 
leleri halledilecektır. bi barış akdine rii~u e e· olduğu uzla_şdırma işinden d~ hareket etmeliyiz. Çiinki böyle mittir. Buna sebeb M1111111t 

FLERI BiR k b" · sa takıb ede- k '.;I d Londra, ( Deyli El<spres ) - ltalyanın makas hareketiae p ARiS TEKLi cek te ır sıya . uzak kalmıvacağını ayae i- olmazsa, yann Almanya Ital· 
AN MI 101 "d t ktedır B n.ı lngilterenin. ikinc.i derecede k b'l pbm ·n· . .._ ___ 

KAP ceğini ümı eme . yorJar. ay c.aen. !arı~ yanın hareketinden cesaret mu a ı ya .- g~ ış mı .. ,.-
M'I 24 (A.A) - B. Ede- KRALIN SARAYINDA Londradan ayrılarak blrkaç alarak Ren bo b _ kömür pazarlanndan biri kömür m6bayaahdır. 

. ;;n.oİeri bakanlıit•• tayi- Londra, 23 ( Ô.R ) - Bay gün dinlenecektir. k t k llu yunlca . are. olan ltalya, son zamanlarda 934 yılında Mısıno lngiltere-
aın ışış 0 dd ti' · "fsine resmen DEVLi MEYL IHT. IYA.-LI e e a şırsa ogiltereyı 1 ·ı d k b d ld .. 80 000 k ni ltal"an gazetelerini şt e ı Eden yenı vazı . ı d b la ngı tere en ömür mü a· en a ıgı , ton &mire 
surette sarsmıştır. Gazete Del yann başlıyacaktır. Bu sabah LiSAN KULLANIYOR yanuuız 8 

µ ~ıya~gız, Soı- yaattm tamamen denecek mukabil y~lnız ikinci tepia 
Ropolo bu busuıta şöyle müta- saraya giderek Kral tara.undan Londra 23 { Ô. R) - lngi- ~:~;y:~:: v:~~~-~nzıb~eb~ald~: derecede durdurmuftur. ltalya- ayında 268,651 ton kimür mi• 

1 b k 1 
. . B Ed . k .t. a. .. ua, ır ır en ,,

34 lea yürütüyor: • • kabul edilmiş ve öze ır on· liz gazete erının · enı Ar mizin istikbalimizi koru k · · nın <- ikinci teşrin ayında bayaatı yapmıştır. Bu yıl ıo..:ı. 
d d or ··k ld" y 1 ma ıçın •• Bu tayin şunu teyı e ıy seycle hazır bulunmuttur. plaıpal•rı 91u emme ır. anız en sağlam inancadır. lngilterden yaptığı 389,410 ton terenin deniz aşırı memleket• 

ki lnğilterenin ltalyan • Ha~~ş B LAV AL TEBRiK EDiYOR " Daily. ~il " ve " Paily Eks~ "Debetı" B. Edenin lngiliz· kimür m6bayaah bu yıhn aym lere yapbiJ kimür abp•m 
anlaşmazlığını uzlaştırmak ıçı_n • Paris, 23 (Ö.R) - B. Laval pres " ıhtiyatl~ duruyorlar. ~!- F~ı itbirliiinin bant için ayıada yalnız 36000 toaa in- t11tan 391,037,()()0 laterliadir. 
hiç bir niyeti yoktu.. Ve tarıs B Edene ıu tebrik telgrahnı man gaıetelerı de bare~tlen· kıymelini takdir edeceğini iimid miştir. ltalya 'bu işde lngiliz Bu yekun geçen yıld&D 29 R 
teklifleri iıe bu. ne:• fd:w ·ı't.:. ~ndermiıtir: Dıtbakanb~ ta• ne töre mehakeme yü,iitcce- ediyor. siyasasına olan. infialini açığa yon 163 bin lsterlia fazladw. 
nından başka bır ~ r :kiki r. . . fırsatından istifade iilli bildiriyor.Ro111a gazeteleri =;:::===============:==::;::=:::::=;:::::::=========== 
~ kim!le bir tayının d yınıms . ı·k ise Londra m•habirleriniiı·tef· . 1 •ıte h l 
mahiyeti hakkında tegafül e e· - ederek tebri.kl~rimle bır ı .~ 
IQez. B. Eden ltalyaya karşı samimii ve inanlı dostluk hıs- sirlerini geçirmekle iktifa edi· D aı re azır anıvor 
alınan zecri tedbirlenn fazla- ..,_i biiclirira f.can• v.' yorlar • .._ MessaJP*.b u pzeteai ~- --- J . 
lastırılmaıı fikrinin baş müda· 1 giltere için müşterek bir q diyor ki: Onun tay~i logiltere- ...................................................................................... , ........ .. 

fiidir. SOSYE ';.. bant eserine yardı'1ımz nin Avrupaya ve dUn_yaya tut- 1 •ı• F k 1 ht--~I 
TAYIN ULUSLAR KATIN. k0 • devam edebileceğimden zırladıfİ sfirprizler sirsaleıini ya- ngı iZ - raOSJZ Umla y afi mu ClllCJ 

TESINE SADA 1 ııyor. B.Edenin Dıı itlerine 
SONUCUMU? memnuo;mEDENIN HAYAJI geçmeıile Uluslar Sosyete.i ltal a h•• 0 k t t 

Pariı, 23 .. (ö.
1
R) ·ı-lı'z ~ş~ş~:..i Londra: 23 (Ô.R)- Yeni dış idealiDe şekil değitdirten mü- y 0 UC muna arşı emas a •• 

ler B. Edenın . _ng i bak· bakanı 36,5 yaıındadır. Bundan ridlik zihniyeti yine şeref mev-
bakanlğına tayını me~eles ürüt· 

6 
e ancak l886 da Lord kiine g~çiyor. Bununla beraber 

kmcla UZUD mut~l~a ak "! İ bir Sa~ L-- ve ondan evvel de blitün mes'u}iyeti Ôzerine alan 
mekte ve bu tayını ço ıy suuaı: d dıt B.~denin realiteler karşısında 
suretde karşılamaktadırlar. . Kont Davril ~ ya.şın a k w 

Bilhassa solcenab gazet~ler! bakanı olabilmışlerdı. 8. Eden başka bir durum ta ınacagı ve 
bu tayinin Milletler eemıye~~ 1915 de 18 yaşınd.a olarak İn· anlaşamamazbkların biteceji 
nüfuzunun ve ona .ol~n ın giliz ordusuna gönüllü yazılmış umulmaktadır. . d 
sadakatın bir tezahüru say- ve Fransada çarpışarak .. ba~bı "Popolo cl'ltda" gazetesı e 

tb il dıt bakanı olan B.i;:deni:o daha 
maktadırlar. - B Ede· erkanı harp yüzbaşısı r~ ~s e az sert davıanacağ.ını yazmak-

Londra 23 (A.~) t." inini bitirmiştir. Varark daıresınde 
nin Dış bakanhgına y ü b" dokuz yüz yirmi beşte saylav tadır. 

·· ·· en m - ın h Moskova gazeteleri, lngiliı 
Londra matbuatı gunun r kk~ s-eçilmiş ve ondan şoııı" er k l al ğ 
bim hadisesi o arak te a ı seçimde yeniden ka~ıınııtlır. sİyilsasının ne te ı aca ını 

s· A t n göstermeye kalkışmıımakla be-
etliyorlar. rfl . bu Eski dıt bakanı ır \IS e raber, B. Edenin 4aima Ulus• 

işçi ve liberal pa dı erı Cbamberlain'in parlaoıento.sek-
k nun ur. 1930 1-c Soay~tes&; tfmpiyonu ve 

karardan ço mem N NELER reterliğin yapbktan sonra ... ii•tueı,.- pven .taraftarı ol· 
BAY EDENDE IYOR da dış bakanbğı atatepra ol· ._ "? 

BEKLEN 1934 senesine kadar -duğuH babrlatmakta ve aynı 
\ _ Taymis ınuş ve ....................... ~·w·~·~· amanda vazifch başında ilk 

Lonclra 23 (A.A ......................... ~··d"111 elerin idare ettıgını rak M sk 
........................ b tama- rıcın en D • da eı· lngiliz bakanı • o o· 
adamın duyguları unu . . . ö w r~nince, şüur ve vıc.. oa . . va11 ziyaret ve Llgitiz • Sovyet 
IQen anlıyordu ve kendileraıu k!den verdiğmiz mevku ve ıti· siy&saıan araıında lıiÇ bir mu-
tatmin etmiı oluyordu.Akbmızuı ba deıakab geri aldık. batefet olmac:bjıaa kaydettiiüıi 
dili yanında. hid.erimizia arz~: ıra kendi ll•kkıada vic- yazmaktadırlar. 

. ki unıaın dili asanın had f bir larınızan ve insıya ..ı~r M bkıız· danınıa tapClıiı f~ elmm clıMı Viya•• ıuereleri ihtiyath 
keıfedilmit oluyerwa ... an bir· mangırhk laymeti o • •· durayorlar~ Yalan~ .. Rechpost" 
lığın şaheseri olan r~ya, bk 1 aldığı gibi, ıuurumuzun ta• dıyctr ki: B. l!de11 bir proıram-
denbire harikulade bır maQ ·~:' tti w · görOşlerin ve muhake· dar, fakat bant proıraau de-
alınca derakap delilerin h .. eıe· kı e. . gı kib ettijİ te..ı.iil6a .::.n ..A.1-eji tiyua bantm 

d·ıcli. Duaya memızuı ta ·ı .... •~"" yanına dikkat e 1 d mrine ve dı e- kuvvetleaip kanetlenmiyece-
kurulala beri inıanlaruı ön~n e tahteşşu~ e.. u ~· tini glaterecektir. Fakat cesa-
lil ve epkem kaldı~ ~e 1.one: jiae bağlı old•-:bjuDlllD asla ret vrici olmıyaa ictimalar ya .. 
aaasdanberi müabet ılauıı elim•: muhak•c:.:.:+aı atre11miı pdaufbr, Harb kapaPua ::=;. ı:-:::.•t J:~ :.-:. 8a öife"işhı ~~:!; """: :ıi:::SERLERINI 
b. · --1-madı~ cinnetler neticeler her şey e~ · d BEKLiYORUZ 
ır ıeyı aıwıı. ·•· • 1 sılmaz ıtima ı· 

b:rd•nbire aydınlandı· Bu yenı mantığa o an sar t p . ~ (Ô R) •(ntrau 
:ı: ... • de bir delinin yap· ıı kökünden baltaladı. Fak~ aru, ~;;, • - • 
uım sayeıın mı uh k aıenın geant,, diyor ki: B. Edeni Jal· 
bğı hezey~ı niç .. ia y~pb~'; ~.~ bllDlar mantık v::: d:ru:.unun mz maziaine ıire muhakeme 
h.e.ıeyan dıye gordüğiim · ve şuurun nor edemeyiz. Eserleriai beldiye-
lerinin ve hareketlerile .sözler•· mekanizmalannı anlamaya •:· ceğiz. 
niıı aaııl bir maabi• ve ":'~ lan yeni bir kapı o!uy~r u. "Onest Elair" fiyl• diyor: 
kullüğe dayandığını tamam 1 N mal adam ve norma a am· B. Eden Cenevre makinasuu ve 
öğr.enmiş olduk. Adeta o~:. 1 ~n muhiti yani cemiyet yep· her memleketin temayülle1iai iyi 
rın ruhlarının içini görm~tr.; ;eni bir bakım altına dÜflDÜt bilir. Ulular aoayetesiae ilitiii 
tanıyoruz. Fakat rOyanı• ra oluyordu. olaa lıer mlllf:leaia aync;a ht· 
tifresi ketfoluaduktall sonb ' - Sonu Var -
"'urla lıareketleriaai&İ .-r a· 

Maltada Jngüiz deniz IUl-v~d/Piltl ,ösle'nn bu /otogra/ siZe wçolt şeyler ifade eddJllJr 

Londra 23 (A.A) - Kahire
den bildirildiğine gire, sn ba
kanı ihtiyat nefer ve zabitleri· 
nin daha alb ay orduda kal· 
malan için emir vermiştir. 

Lonclra, 23 (Ô.R) - Kahire
den bildirildijine ıöre kur'a 
efradının hizmet müddetini alb 
ay uzatmak hakkında sil baka 
nuun verdiii karar neticeti 
olarak bet tene hizmetten 
IODra otuz bir ilk Kiuuada 
terhis edilecek olan 4000 u
ker daha altı ay aiJAh albnda 
kalacaklardır. Bu tedbirin ar
muluaal durumdu ve bilhassa 
M111nn berkiteler siyasauna 
itfirakinden ileri ıeldiği bil
dirilmektedir. 

Londra, 23 (Ô.R) - Vb.ito 
HoU çevrealeriaden bildirilHi
iine g6re bup lnfiliz ve 
Fransız kurmaylan ara .. da 
bir tema vuku bulaaUfbu'. Hiç 
bir tahillt •erilaıemelde bera· 
ber Akcl•W. ..,W. filol-

karp bir ltalyaa lıtıeumu laa
liade F;aaaa Ye lnpterenia it 
birliji meseleaiain konutma 
konuıu oldup muhtemeldir. 

ÖNEMLi TEDBiRLER 
Londra, 23 (Ô.R) - lngiliz 

ıü bakanlığı taruhndan kara 
ordusunun modern bir hale 
getirilmesi için mlhim tedbir
ler ahndıit bileiri&yor. Bu 
detifikHk bqhca unıura piya· 
elenin Hn e•ıı &zerine 
yenileşmeli olacakbr. Her 
liva üç ulalıfor taburun.un 
bir tabur makineli tüfenk ve 
bir tabur mitralyözden ibaret 
olacak ve tanklara kartı b6-
1Gklerle mot6ıl0. ketif bll8kleri 
de buhanacakbr. Her piyade 
neferi makineli ttıfenk ve hafif 
mitralyiz kullanma11nı bilecek· 
tir. Süvari kuvvetleri tank 
kunetlerile birleftirilerek fır
ka halinde aynlacakbr. Her 
li•ada iki motlrlü aüvari 
tabana •• iki hafif tuk 

tabuu bulanacaldar. S. tecl
birlere M .. rdaki alwari .,.. 
lanndan baılayarak diterleriae 
de teşmil edilecektir. BunUllla 
beraber bazı süvari alaylan 
atlı olarak muhafaza edilecek• 
tir. 

Kahire. 23 ( 0.R ) - uı.al 
miidafaa bakaamm emriyle Mı-
sır orcluu kur'a efrada term. 
mllddetiaden aoara daba 6 af 
sillh albnde tutalmllflur. 

KRALIN BEY ANNAMESI 
Kalıire, 23 (Ô.R) - Rama

zan bayramı •tlauebetiyl• Mı· 
aar ulusuna bir beyanname aer 
reden bral Fuad 11hh1 ....._ 
mu dolayıtiyl°' doktorlana 
tavaiyeıdyle, bayram töryiH 
ittidk edemiyecejiaden dola,. 
teeaiirtınl bilclirmit ve ..... 
refahı içia dilekler ,..,.... 
.atama kllY•etinİ temia • 
..... t:aandaQ ........ 
illye ~~ 
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Hollyvood'ta haydutlar Edirnede 
Meşhur yıldızlardan 

T elma T od ölü bulundu 
Mezarcı Ali bir 
kızı öldürdü 

E D İ R N E, Geçen 

Hollyvood Venüsiinü tehdit ederek 
ölümüne sebep olan gangster aranıyor 

Hollyvood'taki meşhur senaristlerden biri de 
kayboldu.Raçırılmış olmasından korkuluyor 

Pıtzartesi akşamı şarımızın 
Kıyık semtinde tüyler ürpertici 
bir cinayet işlenmiştir. Bu 
semtte oturan ve rencberlikle 
geçinen Hüseyin kızı 334 do
ğumlu Emine, yine ayni ma· 
halleden 332 doğumlu Ali ta
rafından boğazı sıkılmak sure
tile öldürülmüştür. --···-----· ' Nevyork 1 B llkkanun- kendisinden on bin dolar para Katil, Paza,tesi günü akşamı 
Hüseyinin evine girerek yalnız 
bulduğu Eminenin kendisine 
teslim olmasını söylemiş, bu 
teklife Eminenin karşı gelmesi 
üzerine boğazını iple sıkarak 
kendini yere düşürmüş, bir 
müddt:t sonra da kızın ölmüş 
bulundu~unu !?Örerek kaçmıştır. 

• iki yıl önce, Amerika müs- istediği hatırlandı. Şimdi bü-
kirat yasağını kaldırınca, bazı tün Amerika zabıtası bu Abe 
mizahçılar, zavallı gangester- Lyman'ı aramaktadır. 

)erin ekmek parasından mah- BiR SENARiST TE 
rum kaldıklarını söylemişlerdi. KAYBOLDU 

7dnıa Toıl 

Bugün artık gangesterler mi
ı.ah mevznu olmaktan çıkmış 

bulunuyorlar. Çocuk hırsızbğı, 

cinayetler, silih elde yapılan 

ııoyguncaluklar birbirini kova
lıyor. Gangesterler kumarhane
leri, dansigleri, umumhaneleri, 
bir kelime ile bütün başdöndü-
ren eğlence ve servet yer-
lerini kendi kontrolları al-
bna almağa çalışıyorlar. Fa
hişeleri de bu kontrolun içine 
ııokuyorlar. Hepsinden devletin 
almakta olduğu vergilerden 
kat kat ağır vergiler toplama
ğa çalışıyorlar. Henüz Ame
rika Birleşik devletleri zabıtası 
bu korkunç çenberi kırama-

111ışhr. Gangesterlerin tahdi

dine mukavemet edenler veya 
enlarla savaşa girişenler belaya 

uğrıyorlar. Amerikanın en 
meşhur gazetecilerinden Lig

gett böyle bir şavaşıo kurbanı 
olmuştur. 

OTOMOBİLDE BİR CESED 
Llggett'in cesedi henüz soğu

muştu ki cinayetleri takibe me
mur olan polis hafiyeleri ayni 
derecede heyecanlı iki hadi
seyle daha karşılaştılar. Bun
lardan birincisi büyüleyici tebes
sümleriyle sinema aleminde 
uVenüs-Vamp" adını taşıyan 
fhelma Todd'tur. Zavallı yıldı
un cesedi Lo•-Aagelos-Holly
vood yolu üzerinde, otomobilin
de bulunmuştur. Telmanın biz
zat idare ettiği otomobil bu 

civardaki muhteşem köşkünden 
birkaç metre ötede durmuş bulu

nuyordu. Bu köşk Thelma Toddun 
yelnız bazı suvarelerini ve zi
yafetlerini vermek için kullan
dığı yerdi. Daimiğ ikametgahı 
burası değildi. Cesed, Tbel

manın ölümünden ancak iki 
giin sonra keşfedilmiştir. Yıl

dız intihar mı etmiştir? Yoksa 
bir cinayete kurban mı olmuş

. tur, düşüncesi derhal fikirleri 
kaplamıştır. Filhakika bazJarı 

bunu bir intihar, ba:ulan da 
tabiiğ bir ölüm suretinde gös

teriyorlardı. Yalnız tahkikat 
hakimleri bu fikre iştirak etme· 

diler. Onlar hadisede karakte
ristik bir cinayetin eli bulundu

ğna kani oldular. Thelma T od
dun cesedinde hiçbir tazyik eseri 

yokdu. Fakat genç kadın inti
har etmiş veya tabiiğ olarak 
ölmüş olsaydı ces11°dini tam 48 
saat oradan geçenlerle, köşk
teki hizmetçilerin görmemeleri 
imkansızıJı. Sonra geçan şu
batta genç artisttin Abe Lyman 
adını taşıyan bir adamdan bir 
tehdid mektubu aldıj(ı, bunda 

Birincisinden daha az heye
canlı olmıyan ikinci hadise de 
meşhur senarist, ve sahne va
zii Caleb Mine'nin esr:ırengiz 

bir surette ortadan kaybo:uşu
dur. Çok zengin bir aileye men
sub bulunan bu genç artist 
Filadelfiyada oturmaktadır. Cu
martesi günü büyük babasına 

gitmek üzere evden çıkmış ve 
bir daha dönmemiştir. 

Caleb Doktor Green adında 
birisinin kendini büyük baba
sının evinde görmek istediğine 
dair bir mektup almıştı. Polis 
tahkikatı bu adda bir doktrun 
mevcut olmadığını, mektubun 
bir tuzak olduğunu meydana 
çıkarmıştır.Şimdi Caleb Mineyi 
kaçıran haydutlar serbest b ra
kılması için bir kurtuluş fidyesi 
istiyorlar. 

Vakayı halıer alan zabıta 
şiddetli takib sonunda katil 
mezarcı Aliyi ertesi günü ya
kalıyarak müddeiumumiliğe 
teslim etmiştir. htintak daire
sinda cinayeti itiraf eden Ali 
hakkında . tevkif müzekkeresi 
kesilerek hap shaneye atılmış
tir. Bu hadise ilimizde çok 
büyük bir heyecan ve teessür 
uyandırmıştır. 

Sovyet ,,.. onsolosu 
geldi 

Uzun zamandanberi Rusyada 
bulunmakta olan Sovyet kon
solosu bay Trentiyef dün Er
zurum vapuru ile şehrimize gel
miştir. Kendisini vapurdan bir 
çok dosları karşılamıştır. 

Şampiyona maçları 
BurnovaS-1 Ş poru,Altay 8-1 Demiv
sporu,K. S. K. 6-3 Göztepeyi yendiler 

Pazar günü altıncı hafta lik sarsmisz ikaz ve hatta daha 
maçlarına devam edildi. Sabah- güzel oynamağa sevkeder. 
tan yağmurlu giden hava öğle· işte bugünde böyle oldu. Ve 
ye doğru açtı. Attık sahadaki oyun onuncu dakikasına var-
çamur ve su birikintileri maç- ı mamıştı ki K.S.K 1-0 mağlüp 
ların devamına mani olamadı. vaziyetten 2-1 galip vaziyete 

BORNOVA - ŞARKSPOR geçmiş bulunuyordu. Arhk 
llk maçı bu iki takım yaptı. oyun heyecanlı ve seri bir saf-

Kaybettiği bir çok elemanların- haya dökülmüştü ki hakem ih-
dan sonra çok :zayıf bir duru- tar verebilirken K. S. K tan 
ma düşen Şarksporlular genç Şevketi oyundan çıkardı. Ta-
Bornova takımı karşısında 1-5 bii Göztepe bundan istifade 
gibi büyük farklı ve kesin bir etmesini bildi ve arka arkaya 
mağlübiyete uğradılar. Borno- iki gol atarak devreyi 2-3 ga-

lib vaziyette bitirdi. 
va takımının bu ilk galibiyeti- iKiNCİ DEVRE 
dir. Çünkü bundan evvel ön 
saftaki takımlarla karşılaşmak 

talihsizliğine uğramışlardı. 

ALTAY - DEMIRSPOR 
Birinci devrede ciddiğ bir 

mukavemet ve takdire layık 

bir canlıl.k ile karŞJlaşan Al· 
taylılar pek çok çalışarak dev: 
reyi 3-0 galib bitirdiler. Fakat 
ikinci ddvrenin ortalarına doğ· 
ru Demirsporlular devamlı bir 
tazyik neticesi yoruldular. 
Ve Altay az fasılalar ile 
golleri sekize kadar çıkar

dı. Bu arada Demirspor pe
naltıdan ilk ve son golünü 
yaptı. Bizim bildiğimiz, Demir· 
spor takımı son senelerin 
Türkspor takımlerından kuv
vetlidir. Buna rağman böyle 
büyük farklarla yeniliyorlarsa 
takımda henüz ahenk ve istik
rar teessüs edememiş olma
sıodandır. 

K.S.K. - Göztepe 
Günün son ve mühim karşı

laşması idi. Maç başlarken ki
min galip geleceği de tama· 
men meçhul görünüyordu.Hatta 
maç tam bir tevazün havası 
içerisinde devam etti. Fakat 
bir çok maddi ve manevi amil
ler ekseriya olduğu gibı oyunun 
gol neticesi üzerinde tam bir 
tesir gösterdi. Ve K.S.K. 3-6 
gibi kesin hir netice ile oyun
dan galip çıktı. 

daha oyunun üçüncü dakika
sında hakem K. S. K aleyhine 
verilmiyecek bir penaltıyı verdi. 
Ve göztepe ilk golü böylece 
yaparak avantaj ile oyuna baş
lamış gibi oldu. Fak at bu gibi 
ilk dakikalarda yapılan goller 
bir taraf için avantaj olmakla 
beraber ekseriya karsı tarafı 

Bu defa ruzgar K.S.K lehi
ne olduğu için oyunda teva
zün hasıl olmuştu. K.S.K dört 
Muhacim ile oynadığı hal
de beraberliği temin et
ti. berabere vaziyet K.S.K 
da canlılık ve Göztepede 
asabiyet yarattı. Göztepenin 
yaptığı penaltı ve kalecilerinin 
)'enmıyecek ı;o!leri tuta
maması artık vaziyeti tamamen 
K. S. K. lehine çevirmişti. 

Oyunun bitmesine üç dakika 
kala 3 - 6 galip vaziyette idi
ler. Tam bu sırada hakem kas
di olmıyan bir hatada Gözte
pe aleyhine bir penaltı verdi. 
Göztepeliler mağlübiyeti kabul 
etmiş iken bu cezayı asabiyete 
kapılarak kabul etmediler ve ce
za yerine konan topu dışan at
makla penaltıyı attırtmadılar ha 
kem de oyunu Göztepeyi bük· 
men mağlup addedecek t«'kil
de bitirmek mecburiyetinde 
kaldı . 

Hakem Reşat ilk dakika
larda K.S.K. aleyhine verdiği 
pedaltıya ve haksız yere bir 
oyuncuyu saba harici ederek 
K. S. K. ı bir mağlübiyete 

dogru sürüklemesine rağmen 
Göztepenin hükmen mağlübi
yetini intaç eden son ponal
tıyı vermeseydi, bilhassa ofsa
yidleri iyi görmesinden idaresi 
fena sayılmazdı. Ancak 6-3 
mağlub vaziyetinde bir takı
ma ve son dakikalarda bu 
gibi kasd olmıyan hatalarda 
penaltı verilmez. Göztepeyi l>u 
hareketinden dolayı mazur 
görmemekle beraber hakem 
buna sebebiyet vermekle ha
kemlikte mühim olan idare 
mesele~inde muvaffak olamadı. 

Çok ~ühim bir hidise 
Üzüm kurumu üzümlerimize Rus pa
zarlarını da açtırmağa muvaffak oldu 

- Üzüm kurumu sevkiyata 
başladı mı? Elindeki malları 

burada mı satacak? Avrupa 
piyasalarına mı arzedecek. Elin
deki malı çıkaracağım diye 
fiat düımelerine mi sebeb 
olacak? 

Bütün bu meçhıJ suallerin 
müspet cevablarla halledildi
ğini " Yeni Asır " okurlarına 
arzederim: 

ÜzUm kurumu Türk 
UzUmlerrne Rus pazar
larının kapısını açmaöa 
muvaffak olmuflur. 

Malüm olduğu veçhile Rus 
pazarları şimdiye kadar Türk 
üzümlerinden mahrum idi. Fil
hakika dört sene evvel bizden 
bir miktar üzüm almışlardı. 

Fakat bıi mübayeat arıziğ ol
muş ve derhal arkası kesilmişti. 
Üzüm kurumu direktörü bay 
Hakkı Veni, dahilde piyasayı 
istikrara kavuşturduktan sonra 
bu nıühimmeyi ele almış ve 
önemli bir gayret neticesinde 
nihayet Türk üzümleri için 
doat Rus pazarlarının kapisını 
açtırmağa muvaffak olmuştur. 
Önümüzdeki ayın ilk yarı111 
içinde kurumun yirmi beı, 
otuz bin kutuluk ilk partiıi 
bir Rus vapurile lzmir limanın· 
dan Sovyet Ruıyaya gönderil
mit bulunacaktır. 

Bu bir hidlııedir ki her Türk 
müstahsilini bihakkin sevindire
bilir. Kalite ve kantite itiba
barile eşılz olan Türk üzümüne 
Rusya gibi çok geniş bu pazar 
bulmak, rekolteyi daimi tekil
de garanti altına almak de
mektir. Bu hldiee hiç tliphesiz 

piyasaya büy:ik bir tesir yapa
cak ve zaten elde pek az ka
lan mahsulün kapışılırcasına 
satılması sonucunu verecektir. 

Uzüm kurumunun varlığı ve 
yaptığı hizmetler etrafında du· 
dak bükecek istihfafkar durum 
lar alanlar yok değildi. Bu gi
biler hakikatları görmemek iti
yadında olan zavallılardır. Da· 
bili piyasanın istikrarını, üzüm 
fiatlarının layık olduğu yüksek
liğe ulaşmasını kurumun mü
dahalesinde bulmamak isteyen
ler; nihayet Rus pazarlarının 
kurum elile Türk mahsulüne 
çılışı karşısında düşünüşlerin 
yanlışlığını anlıyacaklardır. Eko 
nomi bakanlığı; iş ve Ziraat 
bankalanna bu varlığı kurdur· 
makla memlekete en büyük eyi
liği yapmıştır. Bu kuruluı
taki isabet ve muvaffakiyeti 
şu kııa vıüddet zarfında 
zaten görüyorduk; fakat 
Türk mahsulüne Rus pazarla
nnıo açılıtı hidisesi münasebe
tile şimdi hayranlıkla ve min
netle daha açık görüyoruz. 
Üzüm kurumu bu sene işe bir 
az geç başlamış olmakla bera-
ber çok büyük işler gördi. 
Seneye aabş kooperatifleri 
birliği halinde elbette daha 
büyük itler görecek ve müs• 
tahsil menfaatını memleket 
menfaatile mezcederek çolu
ğuyle, çocuğuyle yağmurun, 

karın, güneşin altmcla ftrbjım 
döken üretmenin boyan btlk6k
lüğüne son verdirecektir. 

Bu münasebetle kunundan 
bazı temaıniyatta bulunmak 
isteriz: 

... 1 ..... 

Kükürt, göztaşı, potasa, sergi 
kağıdı gibi bağ ve bağcılık 
levazımı birer kar metaı olmak
tan çıkmağ:ı mabkümdurlar. 
Üzümü ucuz satmağa ve bu 
suretle nefasetimize ucuzluk 
da katmağa mecbur olduğu
muza göre Kurum bütün bu 
levazımı kendi getirmeli ve 
üretmene maliyet fiatile da
ğıtmalıdır. Bunun ıçın de 
şimdiden tedbir almak ve mev
simin hulülünde geç kalmamış 
bulunmak lazımdır. Bay Vera
lın bu işe de layık olduğu 

önemi vereceğinden eminİL 
Kurum kükürdü, göztaşını, po
tasayı ve sergi kağ~dını bizzat 
getirtip maliyet fiyatına clajıt
makla üzüm mahsulünde bfi. 
yük bir değişiklik yapmış ola
cak ve bu suretle istihsal mik· 
tarınıo artmasıoda en büytlk 
rolü oynamış bulunacaktır. 

Mahsulümüze yeni ve çok 
büyük bir pazar daha açıldı, 
Nefasetimize ucuzluğu da kat· 
tığımız gün rekolte 120,000 
ton da olsa elimizde mal ka
lacağı endişesine mahal yok
tur. Türk üzümü müstahsile 
ucuza, çok ucuza mal olmalı 
•e o nisbette ucuz satılarak 
nefaseti noktasından olduğ-ıı 

gibi fiatı noktasından ela ra· 
kip.siz kalmalıdır. 

Söze nihayet verirken Türlı: 
mahsulüne Rus pazarlanma ka
pııını açtırmak surf!tile Ege 
hagcılık ileminde büyük bir 
hadise yaratan üzüm kurumu
na ve onun hayat amili Celal 
Bayara bilhassa teşekkür bor· 
c:umuzdur. 

· Kadastro ı Bina ve arazi verS?ileri 
Ve tap~-~izamna~ -Ozel idarelere terkedildi 
ffieSİ kabul edildi (Baş tarafı Birinci sayfada) 1 

Kadastro ve tapu tahriri ni· u 1 - Hükümet bu teklif ile 
zamnamesi Bakanlar heyetince bina ve arazi vergilerinin hu-
kabul edilmiştir. Bu nizamna• ausi idarelere devri ve bu ver-
menin esaslarına göre kadu- ırilerin tamamen mahalli vergi-
trosu yapılmamıı 7erlerin ni- ler arasıoa konmakla muame· 
rengi ve poligonlan tapu ida-
resince yapılacak tapu ve ka- lelerinin kolaylaştırılmış olaca-
dastro işlerinin çabuk ve ko- jına ve teşkilatının inkişaf ede-
laylıkla yapılmasını temin için eeğine kani bulunmaktadır ki, 
kadastro • ve tapu tahrir di· bu suretle ileride hasıl olacak 
rektörleri icabeden tedbirleri varidat fazlası tamamen mahal-
alacaklardır, Şehir ve kasabala- )ine kalmış bulunacaktır. 
rın arazisi ile beraber tamamen 2 - Hususi idarelerimiz ha 
kadastro veya tapu tahriri şe- kaynaklardan hasıl olan bu-
hir ve kasaba sıoırları içinde günkli gelirleri, muamelatı bi-
belediye kanununa göre yapıla- ten 934 ruali yılı hesaplannın 
caktır. Birkaç şehir, kasaba ve tetkik olunacak neticelerine 
köye aid ve taksimi kabil olan 
mer'a, koru ve bataklıklar göre mahfuz bulundurmaktadır. 
belediye ve .ihtiyar meclisleri- Projede teabit edilen esaslar 
nin muvafakatile ayrılan kısım- fonlardır: 
)ardan şebir ve kasabaya dü- A - Bina 'fe arazi vergile-

. şenler belediye namına tescil rinden vilayet hususi idarele-
olunacak, köye aid kısımlar rine tefrik olunan hisselere ili-
tescil edilmiyerek hududları ve veten bu vergilerin hazine his-
aidiyetleri ciheti tayin olunarak sesi de bakayası ile birlikte 
bir deftere kaydolunacaktır. bu idarelere bırakılmakta ve 
Köy ve belediye sınırları içinde buna mukabil kazanç ve hay-
kapanmış yol fazlaları köy ve van vergilerine aid bu idare-
belediye namına tescil edile-

. k D ı h ı lerin hisseleri gene bakayası 
ce tir. ev etin ususiğ mü - · ile birlikte hazinece ahkonul-

- kiyetinde olmıyan tobraklardan 
- ve yahud taşlık, pırnallıktan 
- açılan yerlerin tescili için bu 

makta olduğundan devrolunan 
vergi ile geri alınan hisseler 
arasında gerek toptan ve gerek 
her vilayet için leb ve aleyhte 
hasıl olacak farkları mütekabi-
len tediye etmek esası düşü
nülmüş ve bunun her sene ya
pılmasına imkan hasıl olmıya
cağıodan neticeleri alınan 1934 
mali yılı hesabı kat'isindeki ra
kamlar bir defaya mahsus olmak 
üzere her sene için bu mua
meleye esas tutulmuçtur. 

B - Bundan başka bu va· 
ridat, her türlü masrafları ma
liye bütçesinden tediye edil
mek suretiyle cibayet edil
mekte olduğuna binaen hiz
metin hususi idarelere devri 
münasebetile gene 2934 sene
s:ndeki vaziyete göre Maliye 
Vekileti bütçesinden bunların 

maat ve masraf karşılıklarınıo 

hususi idarelere ödenmesi ve 
mütehusıs memurların şahsan 
ve mükteseb hakları mahfuz 
kalmak •uretiyle bu idarelere 
devri kabul edilmiştir. 

Bu hususta henüz elde kati 
rnkamlar yoksa da 1934 he
fa bına dair verilen takribi 
rakamlara göre bu layiha ile 

cibayeti hususi idarelere dev· 
rolunao vergi tahsilalıoın 20 

milyon liraya vardığı ve bun· 
dan belediye tayyare ve ziraat 

bankası hisseleri çıkarıldıktan 

•onra buhran vergisiyle bera
ber 18 milyon liranın hususi 
idarelere kalacağı tahmin edil
mektedir. 

Yukarda söylenen masraf 
karııbğı da dahil olmak üzere 
hazinenin hususi idarelere bu 
mübadele neticesinde borçlu 
kalacağı tahmin edildiğinden 

Maliye vekaleti büdçesinde hu
susi idarelerin mütebaki ala
cağını karşılamak üzere bir 
fasıl açılması ve bu fasla her 
sene yukarda söylenen esasa 
göre tesbit edilecek tahsisatın 

konması muvafık görülmüştür." 

yerlerin devletçe amme hiz
metine tahsis edilmiş bulunan 
o yerin açılması, yapılması 
için mahalliğ hükümetçe izin 
verilmesi, üzerinden bir sene 
geçmiş olması lazım gelecektir. 
Ham topraktan alınmış yerler
de ise alınan bütün toprak mev 
cudunun iskan haddinden fazla 
olmama~ı lazımdır. Devletin hu
susi mülkiyetinde olan eraziden 
imar edilen yerlerin tescili için 
de bu yerlerin amme hizmetine 
tahsis edilmiş olmaması kütük 
ve ağaç dikilerek intifa etmek 
derecesinde bağ ve bahçe ha
line getirilmiş olması, orman 
koru ve benzeri yerlerden olma
ması, imar edenin Türk olması 
tart ;ıiacaktır. Bu şartlar tabak-

. .................................................................................... ~ 
kuk edince yalnız bağ ve bah
çe halindeki yerlerin vergi kıy
metinin yüzde sekizi borç kay
dedilerek hazineye ipotek gös
terilmek suretiyle sahibi namı· 
na tescil edilecekb:ı·. 

Denizden ve bataklık olmı-
yan göl ve nehirlerden doldu
rulmuş olan yerler hakkında 

tapu kanununun 8, 9, 14 üncü 
maddeleri hükümlerine göre iş 
ya.,ılacaktır. 
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Kültür parkın suları hangi kaynaktan 
temin edilecektir ? - Bir teklif 
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Onun bir dakikalık kederi için bile 
hayatımı fedadan çekinmem 

- Size amiralm konağına 
gitmekliğimizi teklif etmiştim. 
Şimdi ne karar veriyorsunuz? 

Kız boynunu bükerek: 
- Sahih böyle bir teklifte 

bulundunuz mu? 
Dedi ve ayni zamanda kendi 

kendine düşündü: 
- Oh! Ne kadar sefil bir 

mahhikuml Yalanın dehşeti vü
cudumu dondurdu. Yalan söy
lemek ne fena... Onu da ne 
kadar seviyorum. 

- Hatırlamadınız mı? Alisl 
- Ah! Evet. sevgilim şim-

dilik bu mümkün değil.... Dü
şününüz ki, anladığıma göre 
sizde aynı konakta oturacak
ıınız galiba ... 

Delikanlı kızardı. Kızla uyu
madan evvel kendisile beraber 
buluşmak için her şeyi göze 
almıştı. O da bunu düşünü
yordu: 

- Evet, bu da doğrudur. 
Sözlerini kekeledi : 
- Dinleyiniz aziz sevgilim, 

Pariste akrabamdan bir ihtiyar 
kadın var. Bu da balam olu
yor. Gerçi biraz sefalet içinde 
ise de beni çok seviyor. Evi 
de çok temizdir. Sizinle ölün
ciye kadar orada ·oturabilirim. 
işte sevgilim beni oraya götü
receksiniz. 

Delikanla: 
- işte bir saadeti 
Diye haykırdı. Deoda teklif 

etmiş olduğu şeyin nekadar 
tehlikeli olduğunu derhal an
ladı. Çünkü Kolini',nin konağı 
Prote~tanların toP.\~odığı ıerdi. 
Bunu düşününce , teklifiı;ıde 
ısrar atmiyerek yalnız: 

- Sizi görebilecek miyim? 
Sözünü ilare ·etmeğe lüzum 

gördü, kız · tatlı bir şive ile: 
- Oh! Beni kolay görebilir;

•iniz. Akrabamda o'lan katiııı 
pek eyidir. Benim bütün esra
rımı kendisine söyliyeceğim. 

isterseniz haftada iki defa, 
Pazartesi ve Cuma günleıi ıe
lib beni &"Örürsünüz ... 

Cevabını verdi: 
- Pekala! Bugünlerde hangi 

saatta buluşacağız? 
- Akşamın saat dokuzuna 

doğru . 
Delikanlt gülmeğe başladı. 

işlerin bu suretle düzeldiğin
den memnun oldu: 

- Ha, az kaldı unutacakbm. 
Halanız nerede oturuyor? 

Kız tereddüd etmeksizin: 
- La haş sokağında ... 
Dedi. Delikanlı titriyerek: 

• - Kraliçenin oturduğu sa
raya yakın öyle m;? 

Diye sor:du: 
ı - Evet, orada yeni kona-ın 
kulesi ya~mında Lahaş ve Tra

·~ersen sokaklarının köşesinde, 
kapısı yeşil boyah, biraz ge
riye doğru yap,ılmış küç~k bir 
ev görecek~iniz.. işte orasıdı~. 

Kont kendi kendine söylendı: 
· - Luvr sarayının Y,a~ınında! 
Kraliçenin burnunun dibinde! 
fakat endi'e ~dilec~k bir se- 1 

beb de göremiyorum. 
Hancı odaya girmiş olduğu~

dan o da genç kıza bır 
kahvealh azırlatmakla meşgul 
oldu. Sonra her ikisi de sofraya 
oturarak güzel Alisle iştiba ile 
karnını doyurdu. Nihayet Kont 
atına binerek Alisi de arkasına 
bindirdi. Kız ıaten buna ahş
kın idi. Delikanlı atını tırısa 

kaldırıb sababm saat sekizine 
doğru Parise girdiler. 

Bir az sonra Lahaş sokağına 
gelerek arkadaşı güzel Alisi 
evine bıraktı. bu ev Katerinin 
Roiiveri icin yaptırttığı kulenin 

bir kaç adım yakının da bulu
nuyordu. Civarda telaşlı birkaç 
baş göründü. Delikanlı Alis dö 
Lükü ciddi bir surette selamlar
ken gözleriyle de sevgilisine 
vedi etti. Arkasına bakmakll-
zın uıaklaşb. ~ 

Alis delikanlıyı, köşeyi dö· 
nünceye kadar gözleriyle takib 
etti. O vnkıt içini çekerek bü
tün metanetini kaybetti. Takatı 
kesilmişti. Bayılma derecesine 
gelmiş bir halde kapının tok
mağını çalarken: 

- Ey güzel aşk! Belki sen
den ebediyen uzaklaşabiJirim, 
sözlerini. mırıldanıyordu. 

. - Senjermen Luksereuvada, 
orada kendisini dinliyen pek 
çok halk var en güzel kadın
lar bile günahlarım ona çıkar· 
tayorJar. 

- Çok güzel Lora! Eğer 
arzu edersen hayahmı kurtara
bilirsin. 

- Ne yapmakhğım lazım? 
- Marki'den, günahlarımı 

affettirmek için itiraflarımı din
liyeceğine dair söz al. 

Kocakarı Alise dikkatle 
baktı. Fa~at çehresinde derin 
bir ıztırabıo izleri görü!rıyordu. 
Kendi kendine: 

- Ohl Bundaki sırrı behem-
hal bilmeliyim. 

Diye düşünerek Alise: 
- Bu o kadar kolay bir it 

değildir. Sayın papasın etrafı 
sanlı... Yalnız yeni tevbekar 
kadının papas için yardım is
tediğini söylersem belki mu
vaffak olurum. · 

Cevabında bulundu: 
- Sakm benim olduğumu 

söyleme! Dinle Loraciğiml •Ev
velce beni bir ICerre daha kur
tardığın için seni ne kadar sev
diğimi ve sana ne kadar ina
nım olduğunu bilirsin. 

_ Evet bana inanınız vardır 
amma yalnız gelecek delikanh
nın ismini henüz söylemediniz •• 

- Daha sonra Lora .. Söyli
yeceğim, göriyorsun ya, bu isim 
dehşetli bir sırdır. Bunu kal
ben anarken bile birisinin ha
lecanı kalbimi duyarak anlıya
cağından korkuyorum. Ya!~~z 
onu çok sevdiğimi bilmeklıgın 
yeter. Onun bir dakikahk ke
deri için bile hayatımı feda
dan çekinmem. 

Ellerini birbirine bitiştirerek 
kuvvetle sıkb: 

...... Son11 var -

Gazetelerde okuyorum: "Kül
türpark yapılıyor. Etrafını çe
virecek duvarların inşasına ve 
ağaçların dikilmesine yeni yı
lın ilk günü törenle başlana

caklar. Kültürparkta Stadyom .. 
dan evvel hatta ilk iş olarak 
yüzme hav~zları yapılacaktır. 
Suları kışın kaloriferle ısıbla
cak, kış ve vaz faaliyette bu· 
Junm:ıları temin edilecektir.,, 

Ben bunları okudukça mem
nun oluyorum. Çünkü doğup 
büyüdüğüm lzmir güzel ve 
önemli bir eser kazanıyor. 
Bunu düşünüp yapanlan ve 
yapacaklan şimdiden tebrik 
ederim. 

Görülüyor ki lzmirin modern 
Jimnazı yani Kültürparıc, eski 
b:mirin Jimnazı üzerinde 
yabud onun yana başmda Y"· 
pıhyor. Bunda iyi bir tesadüf 
ve isabet var. 

Yeni Asır matbaasının ıar
kınd~n şimale, Panayır yeri ve 
Kültürparka doğru bir hat 
çekiniz. Bu battı oradan 
cenuba döndürüp. yeni ke
reste fabrikalan ve itfa
iye ~n~ndep .~azi bulv~rma 
çıkarınız ve g~rba döndürüp 
matbaadan döndürüp şiµıal 
hattını geçirdiğiniz nokta ile 
birleştirıniz. işte gözünüzün 
önüne gelen bu sahada lzmirin 
Jiman ya~mde~i meşhur Jim
nazı vardı. HattA bulvardaki 
Amerikan büyük tütün deposu 
bu Jimnaz'ın .. şark alt katlan 
üzerindedir. Depo yapılarken 
çıkan eşerler ı mlif:ededir. 

Ji~azlardü efıv~la idroterapi 
techizah, yüzme havuzları ve 
sonra stadyom gelirdi. Çünkü 
ijY,en, hernevi ! i~"lanlar, antre
manlar, temizlik, yüzme talim
leri ilah... esas ve ruh su, tec
hizatlı 8u idi. 11 Piscine " ler 
yüzme havuzlan sıcak ve souk 
olarak ikiye aynhrdı. Sıcak 
pissinlerin · kalorifer tertibatı 
mükemmel idi. Bir örnek; Efez 
hafriyatında meydana çıkarılan 
Jimnaz'lardao küçük Vedyus 
jimnazının kalorifer tertibati 
gidip görülebilir. Hatta ~azı 
bilenler bunun modern kalori
ferlerden daha iyi oldu~nu 
ıöyliyorlar. · 

işte KültUrpark ta ayni sis
temi takip ve tatbik ediyor. 
Zaten başka türiü' olamaz. Es
kiler - atef)i makina ve elek
trikten maada - herşeyi yapıp 

bitirmişlerdir . 
Hulasa jimoar demek s~ de-

Eksi l tm e mektir. Jimnaz - park sistemin
de ruli ve vücut , b~ndan iba· 

vesikaları . rettir. .. . 1 
· · ' ı k her Ege havzasında hususiyle Eksiltmesı yapı aca . , 

hangi . ~ir yo!, . Demiryolu v~ bizim bu •taraflarda akar su az 
saire şartnamelerine göre fenoı ·hele lzmir'de ltıt / otduğunaan 
ehliyet vesikası almak üzere Bu, ~şi ço~ :ön~mli bi~ ıpuade}e 
Nafıa vekaletine müracaat ' teşkJl e~~r. . . .• . 
edenlerin ekseriya eksiltme gü- fakat, e•kil~r .. pek gay.retli 
nünden bir iki gün hatta ?a- ve. riyazi idiler.· ;f~mtakır dağ: 
zan bir iki saat evvel vesıka ·ları delerek, bagi~larından hay-
jste.m.ekte oldukları :rrülm~ş- ret verecek kanallar' açarak 
tür. Bu gibilerin vesıka alabıl· bol bol su getirirlerdi. lzmir 
meleri için ekailtme gününd~ bunlardan başlıca .biridil'.. , Ta-
en son sekiz gün evvel ve ha~gı savvur edilsin ki .granit dağm 
günde eksiltmesi yapılac~k ıı_e otuz "30,, metre derinliğinde ve 
girmek husus.unda. fen~ı eh~ı- kilometrelerce uzunluğunda ge-
yet ~esikası ıstedık.le~ı sarıh niş su yolu ve kaualları vardır. 
olarak yazılmak suretıyle Ve- lzmir'in yıkanma, sulama ve 
kalete müracaat etmeleri la- kullanma suyu deposu "piğoı" 
:ıımdır. Aksi takdirde istenilen yani Kadife kalesi dağı idi. 
vesikayı alamıyacakları Nafıa Halbuki bu dağ çoraktır. 
vekaletinden Ilbayhğa bir bıl· Lakin üzeri çorak olsun olma-
dirimle bildirilmiştir. sın her daöın dibinde az 

•• • • Deve gureşı çok su mutlak bulunacağın-
Bayındmn Çırpı köyünde dan Pağos'un şehir yönün-

Bayramın üçüncü günü. Genç· deki böğürlerini delmiıler, 
ler birliği meofaatına bır deve içindeki suları~ şehre akıtmıı-
görcşi tcrtib edilecektir. lardır. Pigos sulan - yukarda 

Yazan : SalAhattln Kantar 
dediğim gibi - kullanma içindi. 
Zira bu granit dağda suya tat 
verecek nebati ve kimyevi bas
salar bulunmadığından suları 
yavandır. Fakat duma gözü 
gibi berraktır ve yosun da tut
maz. 

içecek suları ise ıehrin uzak
lanndaki dağlardan getirirlerdi. 
Eski İzmirin eski viyadük yani 
su köprüle ı inden ikisi hilA Kı
zılçulluda durmaktadır. 

Şu kadar ki bu içilecek su
lar asırların tahriplerinden ve 
bakımsızlıktan kaybolub git
miştir. 

Fakat Pagos dağıoın o eski, 
antikite kullanma ıular1 men
palarından bize bugün yadiglr 
kalmışlar vardır. Bir kaç ıisal: 
Kemer caddesindeki Yavançeş
me, İkiçeşmelik caddesindeki 
Y avançeşme, Dibek başında 
Çavdar sokağındaki kanal, Na
mezgibta BnlbUlboca mescidi 
alhndaki menbalar ve saire. 

Vezir - Oımanağa ve Hal
kapınar sulanndan başka - ki 
bunlar malum ve mazbuttur .. 
şehrin her hangi yakasında bir 
damla ve bir sızıntıdan bir 
çetme ve bir akar suya kadar 
ber ne gibi su ve su izleri 
varsa, şimdi en çok kısımları 
yer albnda dağılan o eski, an
tikite bunarlarm, Pagoa dağı
nm sularıdır. 

Günümüzde bunlardan suyu 
en bol ve ırışmesi kolay 
olanı Bülbül hoca c.ıvarındaki 
menbalardır. Bunlar sağlam 

kalmıştır. 

Bu su şimdi Namazgahta 
Kocabahçe mezarI.ğmda hafri
yatı yapılmakta olan eski lzmir 
Agora'sının "yani umumi mey
dan = Genel alan,, ı om bir 
suyu idi. • 

Şadırvanaltına, Keçecilerde 
üç yere, Dikilitaş sokağında 

Lazaretoya falan giden sular 
bu suyun birer parçasıdır. Asıl 
büyük kısmı yerin altında bey
hude dağılmaktadır. Menbaları 
Agora'nm bir kaç yüz metre 
cenubunda, Bülbülhoca mescidi 
civarında, yerin dibinde ve ev
lerin altmdad&r. Pigos dağının 
böğrüne oyulmuştur. Her biri 
kırkar 40 santimetre kutrunda 
iki menbadır.Demek ki 80 cm. 
kutrunda bir bolluk ve kuvveti 

haizdir. Yaz kış ayni kütle ve 
kudretle akar. Hatta evveli yıl 
Itf aiye kumandanı merhum bay 
Cemale göstererek fikrini sor• 
muştum. O vakıt henüz Kültür
park hatırlı.uda yoktu. itfaiye 
kumandanı: 

- "Bu su, Mt!zarlakbaşında 
yapılacak bir depoya akıhlırsa 
Çorakkapı, yangın yerleri, iki
çeşmelik ve Bayramycrine ka
dar o semt ve mahallelerin yan
gm, kuUanma ve sair ihtiyaç .. 
farına yetişir,, dcmiıti. 

Şurasını de söylemeden geç· 
miyeyim ki bu suda cıkiden 
beri bir çok şifai bassalar 
olduğu ve eaki zamandan beri 
de tecrübe edilip durduğu 
lzmirde bir anane şeklinde 
söylenir. Vakıa bu su pis 
olduğu ıçin Belediye Şadırvan 
altına gitmesini menetmit ve 
ıadırvan ıuyunu llğıma akıta· 
rak yerine Vezir - Oımaoağa 
suyu vermittir. Fakat bu tahlil 
kanalda akan lcıaımda yapıl .. 
mıştar. Kanal içine etraf evle
rin çirkefleri aktığı ve su me
zarhkta ölfi kemiklel'İ arasın
dan geçtiği için kanalda piı 
ise de membada temiz, gayet 
te şeffaftır ve Vezir - Oıma
nağa ıuları gibi yosun da 
tutmaz. Tahlili asıl menbada 
yapmak lizımdır. 

İmdi, Knltürparkm ıuları 
hangi menbadan temin edile
cektir? Göz önünde bir Hal
kabunar suyu var. fakat buna 
evveli ne kadar yapma mas
rafı ve sonra ne kadar daimi 
masraf ister?. 

Halbu ki bu Agora suyu 
bedava gelecektir, Gültürpar
kın ta cenub karşısında, bir 
buçuk kilometre gibi yakın bir 
mesafededir ve menbalar yük
sekte olduğundan kafi tazyikı 
da vardar. Demek ki her şe
raiti haizdir , husus ki 
sonra su para... da vermek 
yoktur. 

Bu suretle lzmirjn yeni Jim
nası "Kültürpark" esası ve 
ruhu olan kuvvetli bir ıuya 
hiçten kavuımuı olur zan
nındayım. 

Iıte bir lzmili sıfahyla ben
den de Kültürpark için bir 
fikir ve teklif. 

Selihlttln Kantar 

Öğretmenlere Çocuk esirgeme 
izin verilmiyecek 1 Kurumunun kutlama 
.~ayram. ve Yılbat1 tat!"eri telgrafııaınelcri 

munasebetıle mektepler öğret- Çoçuk Esirgeme kurumu ge-
menlerinin bulundukları yer- nel merkezi tarafından sureti 
lerden hiç bir yere ayrılamıya- hususjyede Viyanada bastırı-
:cakları, kazalardaki öğretmen- lan , bu çok zarif ve süslü 
lere kaymakamlar tarafından "Lüks,, telgraf kağıtları her 
olmak üzere birer gün izi ve- telgraf merkeıinde hulunmak-
rilebileceği kültür direktörlü- t~dı~. ~~tlama telgrafınızın bu 
:ğünden ·ı;utün mekteplere bil· suslu kagıtJa muhatabınıza .vt:-
•d· 1• il ·ıti'r · · rilmesini isterseniz,telgraf müs-

rı mı · dd · · b' k .. . "L""k ~ · . k ve esının ır oşesıne u s,, 
Tek ög~et~~nı bulunan me - kelimesini yazmanız ve telgraf 

teplerdekı ogretmenler yerle- parasından ayrıca 15 kuruş 
tinden ayrılamıyacaklardır. faila verme'niz yeter. · · 

Mektepler talebesi Perşem- Bu kağıtların geliri tama-
be günü akpmt tatil edilecek- men yurdumuzun yokıul yav-
.lerdir. rularının bakımma ayrılmııtar. 

Tatil alb gün sürecektir. Kutlama telgrafınızı bu süslü 

Tay]. n ki~ıtJa alan mu~atabın~zın fazla 
sevıoç duyacagına ve zarafe-

Açık bulunan yirmi lira ma- tinize hükmedeceğine şüphe 
aşlı dördüncü mıntaka tapu yoktur. 
sicil muhafız muavinliğine 
üçüncü mıntaka katibi tapu 
ve kadastro mektebi mezunla
rından bay Nazım atanmıştır. 

Tokatlamı' 
Çukurçeımede Mısırlı cadde

sinde bisikletçi Yusuf ile Ke
mal oğlu Nihad arasında kavga 
çıkmıı, Yusuf tokatla Nihadı 
dövinDtHlr. 

Teftiş 
Torbalı, Ödemiş, Tire, Ba

yındır nüfus işlerini teftiıe gi-
den vilayet nüfus müdürü 
Bay Mustafa teftiılerini bi
tirerek avdet etmiştir. Bay 
Mustufa Tire nüfus muamlabnı 
muntazam bulmuş ve iıyanoı 
takdir etmiştir. 

5ahlte 7 

Hergün 
Bir fıkra 

Yazan: Etıan Kemal Aki~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmirde 
Define meselesi 

İzmirde (Define) bir meaele 
oldu. ikide birde filin yerde 
bir define vardır diye haber 
veren verene, kazmayı, kUreği 
kapıp ta aramalardan birşey 
çıksa her define haberi dojru 
olsa ne iyi olurdu. Define llfı, 
Ankarada, Konyada, Istanbulda, 
Samsunda yok da lzmirde eluik 
deği l, bu kadar lafa göre biri 
doğru çıksa gam yemem. Dli
şiinüvomm, lzmirde hemen on 
üç, on dört senedir yerleri ka· 
zarak define arıyoruz, acaba 
ilk define haberi -gelince ne 
kadar ilgilenmitizdir. BByle ar• 
kası cicoz çıkbkça kazmalar, 
kürekler cansız ve ümitsiz iı
ler tahmin ediyorum. Hayatın 
her safhası böyledir, ümid ha
yatın yarısıdır derler. Filin 
yerde define var denince me
rak, tecessüs ve defineyi elde 
etmek duyguları ümidi kuvvet
lendirdikçe topraklar, pamuk 
atımının kuvvetinden çok fazla 
atıJır işte define denildiği vakıt 
alınlarından sızan terler y~rine 
dökülmüş olur. Ben defineyi 
ilk defa çocukluğumda duydu
ium masallardan bilirim, bir 
evin bahçesinde bir fakir adam 
kazayım derk~n bakıyor ki bir 
kocaman küp var, kazmanın 
ucu küpe deyince şangır ıuo
gur küp karılıp çil sarı sarı li
ralar etrafa dağılıyor, masal 
bu ya bu adam zengin olup 
çıkıyor, bizim define de böyla 
masal halini aldı. Define hikaye
si esasen masal süjesi olmağa 
pe\c layık birşeydir. Define var 
diyenler sözlerinde samimii1 

krokilerinde isabetli olsalar 
nekadar iyi olurdu. Y olua her 
aklına gelen şu lzmiri bir gö
reyim diye defineden dem vu
rulursa daha bu yangın yerle
rinde pek çok kazma kil;ek 
işler, ne olur, yerler natas 
edilmiş olur, o da bir kar, o da 
bir menfaatdır değil mi?I.. 

••• 
Zabıta haberleri: 

Sicim hırsızı 
Karaosman oğlu hanında ko

misyoncu Krispinin yazıhanesi 

önünden bir çuval sicim çalan 
Mustafa oğlu Mustafa tutul
muştur. 

Korkutmak istemi' 
Mersinlide Münevver soka

ğında oturan Ali kızı Kadri
yenin nikahlı kocası Ahmed 
oğlu Mehmed Bur hanettin •.ar
hoş olmuş, Kadriyeyi dövmek 
istemiş ve korkutmak makA
dile tabancasile havaya üç el 
boıaltmışhr. 

Tahkir 
Kemerde Sevgi sokağıoda 

oturan Ibrahim oğlu Vehbi; 
evinde kaçak et arayan bele
diye memurlarına kızmıı ve 
hükQmetin manevi ıabıiyetini 
tabkiJ' edici sözler söylemit ve 
tutu!muıtur. 

Bir kaza 
Limanda demirli bulunan Ro

men bandıralı Peles· vapuruna 
pamuk' çeltirdiği yükliyen amele 

·Arif oğlu Ahmedin üzcriae 
vinçten bir pamuk balyası dü.f
müş ve kolunu czmiıtir. Yarah 
hastaneye kaldırılmııtır. . . ..... ,. 
Kırklarelinde 

Işıkların maskelenmesi 
Kırklareli - 29-12-935 tarih 

pazar günü akıamı saat 21 den 
21,30 a kadar ilimizde ıııklarıa 
maskelenmesi talimleri yapd-
masına karar verilmiı ve halka 
bu maskelenme ameliyesi hak
kında beyannameler dağıbl
mııtır. 



Saltlht e ------· Borsa Haberleri ·~ 
' 

DUn Borsada ~ 
Yapılan Satışlar \ 
~~ 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
99 Ho z Ahmed 
30 S Süleyman 
23 Alyotı birad 
14 S Celardin 

12 75 13 75 
14 50 14 50 
13 75 13 75 

8 50 8 50 
166 Yekün 

477763 Eski satış 
477929 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
195 Buğday 8 18,25 8 18.25 

50 Balda 5 0625 5 0625 
5 Burçak 7 7 

113 Fasulya 9 75 9 75 
14 Akdarı 4 75 4 75 

0550 P. çekirdek 2 65 2 65 
729 balya Pamuk 42 44 50 

54 Pamuk h 
1257 Palamut k 400 570 

• , 
Para Piyasası 

20-12-1935 
Alış Satış 

Mark 50 15 50 75 
İsterlin 619 50 622 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 70 79 40 
Belga 21 12 21 37 
İtalyan lireti 10 15 10 20 
İsviçre F ran. 40 62 41 87 
Florin 85 05 85 37 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Şilini 23 23 23 37 

Enkaz altında kaldı 
lkiçeşıuelikte Nezaket soka

ğında oturan Abdülkadir oğlu 
Hakkının oturdu~u bodrum, 
yağan şiddetli yağmurlardan 
çökmüş ve bu çöküntü sırasın
da Hakkı enkaz altında kalarak 
hafif surette yaralanmıştır. Ya
ralı, hastaneye kaldırılmıştır. 

Havacılık ve spor 
Havacılık ve spor mecmu

asının 157 inci sayısı çıkmış
tır. Okurlarımıza tavsiye ederiz. 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey-
ler sokağı 65 Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram\'l!Y cad· 
desi No. 596 Tel. 2545 

K IRALIK 
apartıman 

Celal Bayar bulvarı, Gazi 
okulu karşısında yeni yapılmış 

beşer oda, hizmetçi odası ve 
her türlü konforlu üç katlı 
apartıman kiralıktır. Istiyenler 
görmek için içindekine veya 
2926 ya telefon etsinler. 

1-8 (3655) 
.... mııllllilm!l'!!!llmBll ... 1•" 

DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıklar: 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul · eder. ( 3436 ) 

Teşekkür 
Zevcim ve babamız Tacir 

Yako S. Eskenazinin cenaze 
merasimine iştirak suretile dost 
luklarını gösteren arksdaşlarına 
ayrı ayrı teşekkür etmeye te
essürümüz manı olduğundan 
gazetenizin tavassutunu rıca 

ederiz. 
Zevcesi ve çocukları 

40-411 (3659) 

.. 

lzmlr belediyesinden: 
Mesudiye, güııırük arkası, 

Eşrefpaşa bayram yerinde ol
mak üzere üç umumi hela 
yaptırılacaktır. Beherinin bedeli 
keşfi 1024 lira 27 kuruştan 
üçünün bedeli keşfi üç bin yet
miş iki lira seksen bir kuruş

tur. Başsekreterlikteki keşif ve 
plan ve şe rtname mucibince 
açık eksiltme ile ihalesi 3-1-936 
Cuma gününe temdit edilmış
tİ'r. iştirak için iki yüz otuz bir 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu i!e söylenen günde ve sa
at onda komisyona gelinir. 

4056 (3657) 
~ 1 - Havagazı fabrikası· 

nın dokuz yüz otuz altı yılı 
mayıs nihayetine kadar kömürü 
doldurma, boşaltma ve nakliyesi 
baş sekreterlikteki şartname 
veçhile 10-1-936 Cuma günü 
saat onda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Bedeli mu
hammeni, beher tonunun nak
liyesi fabrikadan Karşıyakaya, 
Bucaya, Bornovaya ve Güzel
yalıya iki yüz kırk kuruş Ka
rataşa kadar yüz elli kuruş, 

Kemer ve Basmahaneye yüz 
elli k11ruş, Salhane ve Karan
tinaya yüz seksen kuruş Al
sancak ve civarına yüz kuruş

tur. iştirak için otuz sekiz li
ralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve 
saatte komisyona gelinir. 

2 - Üç yüz yirmi üç lira 
altmış kuruş bedeli keşifli Halil 
Rifat paşa caddesinde Asansör 
yokuşu sokağından itibaran 
doksan metre uzunluğunda 

mecra İnşası baş sekreterlıkteki 
keşif ve şartname veçhile 10-1-
936Cun.a günü saat onda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

İş tirak için yirmi dört lira 
elli kuruşluk muvakkat teminat 
ınakbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte komisyona gelinir. 
24-27-3 - 7 4057 (3656) 
lzmir helediyesinden: 
- Uray kimyahanesine lazım 

olan otuz kalem alat ve ede
vat baş sekreterlikteki liste 
ve şartname veçhile 3-1-936 
Cuma günü saat 10 da açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Umumunun muhammen bedeli 
yedi yüz üç liradır. iştirak için 
elli üç liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte komisyona gelinir. 
17-20-24-26 4014 (3631) 

- Belediye sekizyüz yetmiş 
üç lira on altı kuruş bedeli 
keş;fli belediye binasmın bazı 
aksamında duvar ve betonaı me 
gibi esaslı tamir işi başsekre· 

terlikteki şartname ve keşifna
me veçhile açık artırma ile 
uray artırma ve eksiltme ko
misyonunca 7-1-936 Salı günü 
saat 10 da ihale edilecektir. 
Muvakkat teminat altmış altı 

liradır . 
20-24-31-3 4037 (3646) 
Kültür Parkının etraf muha

faza dıvarlarile parmaklık ba
baları ve tel örgüleri eksilt
meğ konulmuştur. Arzu eden
ler şartname, keşif ve proje
lerini belediye fen heyetinde 
görebilirler. 

Eksiltme günü 26-12-935 
perşembe günü saat 10 dadır. 

22-24 4044 
Dört bin yedi yüz kırk beş 

lira bedeli muhammenli Salih 
dede parkile Karakapı cadde
sinden Melez deresine kadar 
yapılacak 570 metre uzunlu
ğunda kanalizasyon işi baş sek
reterlikteki keşif ve şartname 
veçhile 3/1/936 cuma günü 
saat onda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

iştir ak için üç yüz elli altı 

liralık teminat makbuzu veya 
banka temınat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte komis
yona gelinir. 

18, 21, 24, 26 4023 (3636) 
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- ................. , ......................................................... ~ 
~~ lzmir Osmanlı bankasından: ~i} 
.E' . Para biriktirme düşüncesinin geliıimine yardım = 

- etmek arzusunda bulunan .. 
~7V77T'ili!. Zl ~~~'lllllllllıl' 

C>Sıv.r.A..1'1"I......I 
, 13..A._.1'.1:~.A..SI . 
1906 senesinde kurmuş olduğu KUMBARA usulünü 
tekrar yürütmeğe başladığını sayın halka bildirir. fü 

Bu iş hakkında bilgi elde etmek istiyenler ~ 

OSMAN L J BANKASI gişele!~ne baş ~=-
vurabılırler. -3 

= .. ···· ~ ·· •••• • •••••• ························~··· .~·· ... •••••••••••••••••••••• i 
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·-
Sobalarınız için halis -·~ı~·~·i~·~<l~·k·k·~iı;ı~··~~<l~~·kö~·ü-~ii'f · 
~Sömikok : Antrasit kömürü 
~lngiliz : Antrasit komürü . 
······ko'i(''"''''oöLMA"'"''"8A'AÇF:"'""'"~" 

Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
kinyat.ı ma~azasında bulacaksınız, 

li - ıı..a• 

Bayram geliyor 
Kula Mensucat 

Fabrikası 
ucuzluğunu artık 

Bu ucuzluğa ilaveten 

Bayram nıünasebetile fevkalade tenzilatlı kumuşlar 

Kıştık Ucuz Paltolukla r 
Kışlık Lüks Paltoluklar 

Mevsimlik ucuz pardüsüliikler 
Güzel Renklerde Battaniyeler 

Birinci Kordonda Çolakzade 
Hah Ltd. binasında 

Toptan perakende satılmaktadır 

lzmir Emrazı Sariye Hastansi 
Başhekimliğimclen: 

Hastanenin yevmi ihtiyacından 6 aylık ekmek ve taze sebze 
ihtiyacı açık eksiltmeğe konmuştur. 

isteklilerin şeraiti anlamak üzere hergün ve ka'ti ihale günü 

olan 31 Birini Kanun 935 Salı günü saat onda Emrazı Sariye 
hastanesinde toplanan komisyana müracaatları. 

14-19-24-30 

Şekil No.1626 F.O Şekil No.1511 F.O. 

DAiMON 
Yıldırım pilleri 

ve fenerleri 

~ 

z4 lllanunuevveı t93S 

Zümrüt Damlası 
............................................ 1 ... 

Eczacı Kemal Aktaş 
Yeni bir kolonya yaptı cicim ... 
Bu mu? 
Evet bak yeşil bir koku, aşk, neşe, sehir 

ve cazibe kokuyor. HİLAL eczanesinin 
son eseri ... 

D. G. Vhittall 

Kömür D~posu 
Zonguldak Sömi Kok Fabrikasının 

Türk antrasiti 
Namı alhnc\a çıkardığı kömür piyasamıza gelmiıtir 

••• 
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Her cins sobalarda, sa]amandralarda 
mangalda kolaylıkla yanan 

bu kömürü hararetle 
tavsiye ederiz. 

••• 
Acele Ediniz •. 
----~--~ .... ~-------1-De po muzda ZONGULDAK BLOK ve 
KRIBLE kömürleri de bulunur. 

Maltızlar Yalı Caddesi No. a TELEFON: 3120 

7 - 15 (3525 

Taze Kars ........................ __ 
Sütlerimiz geldi -Muhterem müşterilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 

rağbet üzerine bu defa da Kars süt fabrikasının filtreden 
geçmiş halis ve gayet nefis tereyağları getirtilmiştir. 

Muhterem müşterilerimizin sütlerden memnun oldukları 
gibi yağlarımızdan da memnun kalacakları şüphesizdir. 

Toptan ve perakende satış yerleri: 
Hükumet karşısında Sevim pastahanesi, Şekercilerde 12 

ve 14 numarada şekerci Ali Galip müesseseleridir. 
1 - 30 (h-3) (3393) 
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Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

1 Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM (342~~a. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Salon, yenıek ve yatak odalarınızı Haraççı 

F ratelli Sperco T. 'r· J 
,, .. F. 11. \ 7 an Der 

Vapur Acentesi Zet> & Co. 
ROY ALE NEERLANDAIS ISERLOHN vapuru halen li-

KUMP ANY ASI manımızda olup Anvers, Rot· 
UL YSSES vapuru elyevm terdam, Hamburg ve Bremen 

limanımızda olup Anvers· Rot- için yük almaktadır. 
terdam - Amsterdam ve Ham- ı IONIA vapuru 17 birinci 
burg limaaları için yük ala· kanunda bekleniyor. Hamburg 
caktır. ve Anversten vük çıkaracaktır. 

HERMES vapuru 8 birinci HERAKLEA vapuru 23 bi-
kanunda beklenmekte olup yü- rinci kanunda bekleniyor. ?7 
künü tahliye ettikten sonra birinci kanuna kadar Anvers, 

Rotterdam, Hamburg ve Bre-
Burgas - Varna ve Köstence men için yük alacaktır. 
limanlan için yük alaczktır. American Export Line 

ORESTES vapuru 16 birinci EXARCH vapuru 15 birinci 
kanunda gelip 20 ikinci ka· kanunda bekleniyor. Boston, 
nunda Anvers·Rotterdam-Ams Norfolk ve Nevyork için yük 
terdam ve Hamburg limanları alacaktır. 
için yük alacaktır. EXAMELIA vapuru 17 bi· 

SVENSKA ORIENT LIEN rinci kanunda bekleniyor. Nor
folk ve N evyork için yük ala· 

GOTLAND n:>otörü limanı· caktır. 
mızda olup Rotterdam, Ham- EXCHANGE vapuru: 22 
burg, Danimarka ve Ea ' tık B ci. Kanunda bekleniyor, 
limanları için yük alacaktır. Norfolk ve Nevyork için yük 

ERLAND motörü 14 birinci alacaktır. 
kanunda beklenmekte o!up EXİLONA vapuru: 26 Bci 
yükünü tahliye ettikten sonra Kanunda bek/eniyor, Nevyork 

H D için yük alacaktır. 
Rotterdam, amburg, ani· ARMEMENT H. SCHULDT 
marka ve Baltık sahilleri için Hamburg 

yük alacaktır. NORBURG vapuru 30 birinci 
SERVİCE MARITıM ROUMAİN kanunda bekleniyor. Anvers, 

PELEŞ vapuru 18 bir'r~i Rotterdam ve Hamburg için 
kanunda gelip 19 birinci ka- yük alacaktır. 
nunda Malta, Cenc.va, Marsilya DEN NORSKE Middelhavslinje 
ve Barselonaya hareket ede- (D/S. A/S Spanskelinjen 
cektir. yolcu ve yük alır OSLO 
NIPPON YUSSEN KAISHA BOSPHRUS vapuru 16 bi-

kumpanyası rinci kanunda bekleniyor.Diep· 
TOYOHASHI vapuru 14 pe ve Norveç limanlarına yük 

alacaktır. 
birinci kanunda Singapor,Şang· 
hay, Kobe, Moji, Qsaka ve Jobnston Warren Lines 
Yok ohama limanları için yük Liverpool 
alacaktır. " JESSMORE ,. 14 Birinci 

Kanunda bekleniyor, Liverpol 
ilandaki hareket taribleriie ve Anversten yük çıkarıp Bur-

navlunlardaki değişikliklerden gas ve Köstence için yük ala-
acentemiz mes'uliyet kabul et· caktır. 
mez. Vapurların isimleri, gelme 

Fazla tafsilat için ikinci Kor· tarihleri ve navlun tarifeleri 
donda Tahmil ve Tabliye binası hakkında hiç bir taahhüde gi-
arkasında 72-4 numarada rişilmez. 
FRATELLI Sperco vapur acen- N_ V. W. F. Hanri Van Der 
talığına müracaat edilmesi rica Zee & Co. 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Londra-Hull hattı 

GRODNO vapuru ilk ka
nunda Lcndra; Hull ve An

versten gelip tahliyede bu'u
nacak ve ayni zamanda Londra 

ve HuU için yük alacaktır. 
LIVERPOOL HATTI 

FLAMINIAN vapuru 20 ilk 
kanunda Liverpool ve Svanse

adan gelip tahliyede buluna
caktır. 

FLAMINIAN vapuru 20 ilk 
kanunda gelip L.iverpool ve 

Glaskov için yük alacaktır. 
DUTCHE LEVA T LIN 

MILOS vapuru 16 ilk ka
nunda Hamburg ve Bremen
den gelip tahliyede bulunacaktır 

NOT : Vürut tarih~eri, va

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Türkiye 
Halkının 

O/o 99 u 

• 

1 
Kullanıyor ve Rad
yolin kullananların 

Kardeşler ınobilyelerile siislcyiniz .•. 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

-~lz=-m~ir=~B~~~i~-~i~lc-r_a_v_e_l~fl~as==:..:=--~~""""'"C-~~A __ C __ l __ B __ A __ Şo=;;;l-------------------ıı 
Memurluğundan : 

Silahcı Ahmet Hulusi ve şe- s FERiT 
riki lbrahim Sadi iflas masa· • 
sının tasfiye muamelatı bitmiş 
ve 5 • 12 · 35 tarihinde lzmir 
Asliye Ticaret mahkmesinde 
iflasın kapatılmasına karar ve· 
rilmiş olduğundan keyfiyet icra 
ve iflas kanununun 254 üncü 
maddesine tevfikan ilan o!uırnr. 

4052 ( 3658) 

Kolonya ve esansları üzerine 
koku }Oktur 

Şimdiye kadar yapılamamıştır. 

Bahar, Altın damlası, Yasemin, 
1 Muhabbet çiçeği, Unutma beni 
ı Senin için, Ful, Dalya 

ı 
Manulya isimlerile yapılır. 

BeDzer isimleri taklitlerdir aldanmayınız 

\ M. D~p·o: Hükumet 
caddesi meşhur 

ŞİFA eczanesi 

olunur. Birinci Kordon Telefon No. ayni hükmü veriyor 
=,..T_e_ıe_f_o.,.,n,...: =2,,,00,,,4-=,,,2_oo=s~,,,2,,,6,,,6"'3="'2"'0"'0"'7=-2,,,00=8======== J .•••• ............... ,, .............. .. 

Tenviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

MET LLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

llehnıeı Tevfik 
Elektrik, telefon 

Ve Siemens 

ve malzemeleri deposu 
fabrikalan mümessili 

J'eştemalcılar 77 - 79 
TeL 3233 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• , ........... Si'liHAT···· üalıkyağı 
Norveçyanm halis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
• Biricik Salı!J Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZflET 

Sıhhat 
• .ıı. .......... . 

···············································•••? ·· ·· 

Eczanesi 

ı: • 

1 
daima en 

:mükemmel diş_ 
. . 

.~ macunudur ~ 
ı : • . . . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SAliN 
TE~ 

PUDRASI 

Katiyen zarar Yermeden teri keser. Kok•yu tamamen izale 
eder. Elbise ye çoraplaruıızı u:ı:uD •liddet yeni olarak aaklar. 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
Nevralji 

Bütün ıstırapları teskin eden 

GRiPiN 
bilhassa bunlara karşı müessirdir 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 1 O kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlanmuı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göıtepe papatya 
çiçeğini, İıpartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
batlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve . Turan fabrikalannın tanınmış ÇCfİtlerini 
Kars südü, Besi. Her boy diı macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 
Bütün Türkiyede tanınmıı ve denenmiş (Arti) kumaş boya
larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 
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Bay den lngiliz dış b a 1 
1 .o iliz siyasasının.bütün dizginleri genç bakanın elinde 
E enin dış baka ığa geçmesi Cenevre t r a ları olan genç bakan r n 
kat'i bir zaferi sayılıyor. ·mdi Cenevre şampiyonu bu yoldan ayrılmıyacak 

Pari!; 23 ' Ö. R ) - B. Ede
nin ln~ıhz dış bakan lığına ta
yin i gonün en gözde had sini 
te · • ed.yor. Bütün gazete'er, 
18 y .ı.ın i iken Fransa c~p~e-
s.n le .1a r ba iş

tirak iç n gö
nu Ü yaz ı an bu 
genç ba kana 
uzun ma a e 'er 
ayı rın şl a r dır. 

Bu i~ibarla ken· 
disi Fransanın 

"büyük bir dos
tu.. sayılmakta 
ve lngiJiz siya
sasının zaru et
lerini gözden 
kaçırmam a k 1 a 
beraber Fransız 
siyasasının za
ruretlerile onla
n birleştireceği 
umulmaktadır. 

" Pelit Pari
sien,, gazetesi
ne göre B. Ede· 
nio dışişleri ba
kanlığına geçi
rilmesi son gün
)erdeki hadise-

.. 

zannettirecek birçok sebepler 
olduğunu yazıyor. 

"Echo de Raris,, Uluslar sos
yetesi i~leri bakanı olarak ltal
yan - Haheş anlaşmazlığı işine 

lerin tabii bir Dı~ baka11/w11ulan 11zak/aştmla11 Samarl tloate 
aonucu sayda· kar/Siy le istiralwta r.eki/11 or 

bilir. Foreign - Office ba- çok vukufu olan B. Edenin 
f1Da B. Edenin geçmesile ~imdi dış işleri bakam sıfatile 
İngiliz siyasası Uluslar arasın- lngiliz dış siyasasının tam orta-
da müşterek hareket siyasası- sma yerleşerek işleri daha ge-
nın kurulmasma doğru inkişaf niş bir bakımdan görebileceğini 
etmeğe devam edecektir. kaydediyor. 

B. Eden zaten Uluslar sos- BÜTÜN GAZETELER 
yelesi işleri bakam hasebile MEMNUN 
lngiliz siyasasının dizginlerini, Londra 23 ( Ö.R ) - lngil-
mühim bir mıkyasta, elinde terenin bir tecerrüd siyasası 
tutmakta idi. Şimdi bu dizgin- yapmasını istiyen bir iki gazete 
Jer tamamile onun elinde bu- ayrılırsa, bütün gazeteler Bay 
lunacaktır. Edenin dış işleri bakanlığına 

BARIŞI TEHDID EDEN tayininden memnun görünüyor 
TEHLiKELER ve şimdiye kadar, Ulucılar Sos· 

H Ekselsior " gazetesi di- yelesi prensipferine tamamiyle 
yor ki: uygun olmadığından dolayı ka- • 

Avrupa baraşmı tehdid eden rışıklık içinde kalan lngilız si-
teblikeleıi B. Eden'in tamamile yasa.sının genç bakanın idaresi 
ıaşmaksızın ve açıkça görme- altmda bu prensiplere tam ma-
aini ve duymasını dileriz. Müş- nasiyle uyacağım teveccühle 
terek bir hareket siyasanın kaydediyorlar. 
zaruretini takdir etmesi çok ÇOK ÖNEMLi BiR HADiSE 
iyidir. Fakat bu siyasa, sert- Londra, 23 (Ö.R) - B. Ant 
Jikle olmakdan ziyade, tedbir hony Edenin dış bakanlığına 
ile kurulmahdır. tayini Arsıulusal bakımdan çok 

.. Figaro., gazetesi, B. Eden önemli bir hadise telakki edi-
iJk önce ln5iliz kamuyunu liyor. Bunun lngiliz siyasasın-
hoşnud ettikten sonra uzlaş- daki önemini g-österen bir de· 
brma işine elbirliği yapması liJ de dün hafta sonu Pazar 
daha kolay olacağım yazıyor. tatiline rağmen siyasal faaJi-

.. Journal ,, Uluslar Sosye- yetin devam etmiş olmasıdır. 
tesi işleri Bakanlığına başka- Kral V Georgc, istafa eden B. 
sının geçirilmiyeceğini bildire· Hoare yerine Freigu O fice 
rek diyor ki : başına B. Edenin tayinini dün 

Bu bakanlık özel bir vazife tasvib etmiştir. Bu tayin üze-
gibi bir şeydi ve onun ilk l>a- rine, -başında B. Edenin b11lun-
kanı da zaten B. Edendi. Baş· duğu Uluslar soııyetesi bakan-
bakan, muhakkaktır ki, Dışiş- Jığı filen ilga edilmis olacaktır. 
leri bakanlığı ile Uluslar sos- AUSTJN CHAMBERLAINE 
yelesi işleri bakanlığı arasında TEKLlF YAPILMA ~iŞ 
göze çarpan ve bir çok güç- Diğer taraftan eski dış ba-
lüklerin kaynağı olan ikiliği kanlarından Sir Austin Cham-
idame etmek niyetinde değil- berlain dün, bazı pazar ga· 
dir. Bundan dolayı B. Edene zeteleri tarafından yapılan id-
verilen vazifenin önemi ve mes'- diaya aykm olarak, cumartesi 
uliyeti bir kat daha artmakta- günü öğleden s•mra kendisile 
dır. yaphğı görüşmede başbakan 

.. Matin" B. Eden tarafından B. Baldvinin dış işleri bakanlığı 
yapılacak siyasanın, tıpkı Sir başmda Sir Samuel Hoare 
Samuel Hoare siyasası gibi, yerine geçmesini teklif etme-
itir uzlaahrma siyasası olacaiını dii7ini bildirmirstir. 

iŞ BIRUGI SiYASASI 
Paris, 23 ( Ö.J< ) - Si

yasal çevrenler yeni İngiliz 
dışbakanı B. Edenin Fransa 
ve lngiltere ara~ında yapı-
lan müzakerelerin teferrü-
atma vakıf olduğunu ve 
hatta bazıları bizzat idare et
tiğini ileri sürerek iki memle
ketin işbirliği siyasasının bu 

• yüzden aks ::ıyacağmı kaydedi-
yorlar. 

Londra, 23 (Ö.R) - lngiliz 
siyasal çevten eri perşembe gü
nü avam kamarasında yapılan 
münaka a hasebiyle, B. Eden' 
in D,şiş :eri bakanlığına tayini
nin özel bir önem kazandığını 
kaydediyor!ar. Fılhakika bu ta
yin, ba~bakanı Paris projesini 
hırakmağa m e .. orır eden parla
mento ve l.amuy faaliyetinin 
kat'i zaferini göstermektedir. 

Bunun mana-ı şudur 
ki son· gün er e in iliz 
siyasasına erilen dü
men lurımı ertesi gün
süz kaimıyacaldır. Hal· 
yan · Habeş buhranının 
başından beri B. Edenin 
lngiliz siyasasına ver
meğe çahştlğı veçhenin 
arbk muzaıfer olduğu 
diplomasi çevrenlerlnde 
tasdili edilmektedir. Bu 
bakımdan, en son sağ 
müstesna olmak üzere, 
gen; bilkanın tayini h9r 

, tarafta sevinçle Karşı

lamıştır. Bu sevinç, per
şenbe günü Avam Ka
marasında yapılan bü
yük münakaşanın mu-
zafferleri olan genç mu
haf azakiirlar arasında, 

bilhassa kendini göster
ndştir. 

1 
B. Edenin Foraun Ofis ha-

şma geçmesi dış siyasasımn 

kat'i bir azimle Cenavreı>ren
siplerine bağlı kalacağım gös
termekte isede bu prensiplerin 
ifratla ve fazla sertlikle tatb ik 
edilrniyeceği kaydedilmektedir. 

Şurasım hatırlamak gerektir 
ki avam kamarasında ekseri-

mazhğma karşı güdülecek dip
lomasi faaliyetini hem güdecek 
hem de tahdid edecektir. Sir 
Austin şöyle demişti :· 

''Uluslar sosyetesi üyesi ola
rak üzerımıze düşen rolü 
yapmağa hazırız. Fakat bu faa
liyette, kendi menfaabmız na
mına iştirak ettiğimiz hhıısi ve-

/11giliz sıy11sasuwı dieg inlerini rline a!.uı bay Eden 

yetin tekrar ulusal bükü- 1 recek derecede diğerlerinden 
met etrafında toplanması fazla bir pay almamalıyız. Zira 
perşembe akşamı . mümkün hakikatta uluslar paktının bbe 
olmuşsa, bunun başlıca amili yüklediği yükenleri yerine ge-
eski dış bakanı sir Austin tirmekten başka bir şey yap-
Chamberlain tarafmdan veri- mıyoruz.,, 
len söylevdir. Her ne kadar Zaten bu durum, berkiteler 
sir Austin Chamberlain phsi yolunda ancak umumi itti11ılr 
sebeplerle yeniden dış bakanlı- derecesinde ileri ğitmeğe Jra-
ğma geçmek istememişse de rar vermiş olan hükumetin ni-
bu ihtiyar devlet adamının in- yetlerine de mutabıkbr. lngil-
giliz dış siyasası üzerindeki te- tere, ekonomik, süel veya de-
siri çok büyüktür. nizsel berkiteler yolunda bu 
INGILTERENIN YÜKENLERI geneJ iştirakten daha ileri 

Öyle samhyor ki onun tara- gitmiyecektir. B. Edenin tayini, 
fmdan tasrih edilen dış siyasa Uluslar sosyetesi prensiplerine 
esasları, ltalyan-Habeş anlaş- sıkı sıkıya uygun olmıyan ve 

T. R. Aras-Laval mülakatı 
iki dış bakanı arasında arsıulusal 
meselelerin 

Paris 23 (A A) - Türkiye 
Dış bakanı bay Tevfik Rüştü 
Aras, bugün Fransız başbakani
le görüşmüştür. 

Paıis 23 (Ö.R) - Başbakan 
bay Lava) bugün Tiirkiye Dış 
işleri bakam B.Te fik Rüştü 
Arası kabul etmiştir. Bu gö
rüşme esnasında Türkiye büyük 
elçisi bay Suad da hazır bu
lunmuştur. 

Paris 23 (Ö.R) - Başbakan 
ve dış işleri bakanı B. Lava) 
bugün Tiirkiye dış işleri bakanı 
B. Tevfik Rüştü Arası ve refa
katindeki Paris büyük elçisi 
B. Suadı kabul ederek uzun 
ve çok önemJi bir görüşme 
yapmıştır. Resmiğ çevrenlerde 
bu hususta şu izahat veriliyor: 

B. Arasan arsıulusal siyasa
daki rolü çok mühimdir. Ulus
lar sosyetesi konseyinde Tür· 
kiyenin murahhası olduğu gibi 
13 ler komitesinde de üyedir. 
Diğer cihetten vaktiyle ltalyan
Habeş anlaşmazlığına barıtçıl 
bir çözge esası aramıı olan 

gözden geçirildi 

B. Tı·ı•Jık R11şt11 Aras B . I.ava/lı• göriişiirkm 

beşler komitesinin en uzak gö- tantınm üyesi ve ayni zamanda 
rür üyelerinden biri idi. bir Akdeniz devleti olan Tü. -

iki dış bakam arasında arsı- kiye, lngiliz filosuna karşı Ak-
ulusal meselelerin ufku genişce denizde bir ltalyan hücumu 
gözden geçirildi. Cenevre gö- hakkında nasıl bir durum takı-

rüşmelerinin vt B. Hoare ye- nılacağı hakkında lngiliz hükii-
rine B. Edenın forayn ofis ha- meti tarafından yapılan istifsa-
şma geçmesinin ferdasında ya- rın muhataplarından biridir ve 
pılan bu görüşmelerin önemi bu teşebbüse cevab vermiştir • 
b'r kat daha göze çarpmak- Bu cevab B. [.avale tebliğ edil-
tadır. miş olsa bile herhalde hülasa 

Diğer taraftan, Balkan an- edilmit olmalıdır. 

son zamanlarda lngiliı kamoyu
nun şiddetli aksülamelin '! se
beb olan bütün teşebbüslere 
son gelecektir. 

BERLINDEKI TESiR 
Berlin 23 (Ö.R) - B.Edonin 

tayini Berlinde . ihtiyatla karıı
lanmışhr. Bütün çevrenler yeni 
Bakarun parlak meziyetlerini 
saygı ile anmakta birliktirler. 
B.Edenin geçen Martta Berlin
de o vakıt Dış bakanı Sir John 
Simon ile birlikte müzakere· 
lere giriştiği için arsıulusal 

meselelerde Almanya siyasasını 
iyi tamdJğı kaydedilmektedir. 
Bunun için B. Eden, B. Hit
lerle yapılan bütün görüşme
lerde hazır bulunmuştur. Fakat 
B. Eden'in tayini, Alman siya
sal çevrenleri gözünde, Cenev
re tarafdarlarmm zaferini tem
sil etmektedir. B. Baldvin'in 
Cenevre siyasasımn genç şam
piyonunu Chamberlain kardeş
lerden birine veya Lord Hal
Hfaks'a tercih etmiş olması 
Uluslar Sosyetesi lehindeki ce
reyanm Ingilterede nekadar kuv 
~etli olduğunu isbat etmektedir. 
Halbuki Almanya birçok defa
lar bu siyasayı tatbiki imkan
zız bir yol olmakla ve hakim 
birkaç devlet elinde alt rolü 
oynamakla itham etmiştir. Şu 

Mide B. Eden ancak Cenevre 
pre :ısiplerine bağlılığını bırak
bğı ve Uluslar Sosyetesi şam
piyonu olmaktan vazgeçtiği nis
bette berlinde teveccüh kaza
nacaktır. Berlin lngiliz siyasa
amda bu değişikliğin yer bul
duğunu görmekten ümidini kes
miş değildir. 

Alman çevrenleri yeni baka
rı n yalnız Uluslar sosyetesi 
i iealisti olmakla kalmayıp ay
nı zamanda bir realist olduğu
nu kaydetmektedirler. Bunun 
delilini Moskovaya vaptığı se
vahatta görüyorlar. Zira bu se-

yahat Komünist aleyhtan bir 
genç muhafazakar için hiç şüp
he iz özel zevk verici bir şey 
delildi. 

Berlinde öyle umuluyor ki 
Uluslar sosyetesi kadrosunda 
k~lmakla B. Eden pratik bir 
Avrupa siyasası yapacaktır. 

Alman çevrenleri yeni hakanm, 
müşterek güven siyasasile 
şimdi bu siyasa maskesi altın
da yapılmasına çalışılan itti
fak siyasa!'tı arasında bir fark 
gözeteceğini de umuyorlar. 

Berlinde yeni bakanın Uluslar 
sosyetesinde yapmak istediği 

değişikliklerin bu farkla ilgisiz 
olamıyacağmı teyid ediyorlar, 

Resim sergimiz 
Moskovada 

Moskova, 22 (Ö.R) - bay 
Selah Cimcozun başkanlığında 
olarak bir Türk heyeti tara
fından buraya 100 kadar tablo 
getirilmiştir. Bu tablolar Türk 
inkılabım belirten tamamen 
cumuriyet eserleridir. 

Dost sovyetlerle Türk sanat
karları arasında çahsma birliği
m takviye edecektir. 


