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Balkan Antlaşması Tebliğ Neşretti 
Nasıl 
Karşıladık? 
Balkan antlaşması konseyi 

~0~a antlaşmasını l'özden gc
f!rdı ve bu yeni siyasal belge
llın Balkanlar için de yararlı 
~•cajı bitimine vardı. Böylece 

. zı yabancı gazefelerdcki dc
~~koduların önüne geçildi; Tür
ıyc - Yugoslavyanm Roma 

İntlaşmasından ku,k"unlandık-
•n deyişi suya dilştü. \.Jnce 

tunu bilmelidir ki, Türkiye, 
ııluılar arası srörÜflJlelerde pa-
la~ık kongusu olmaktan çıkalı 
to yıllar olmuştur. Hiç bir 
j1kı Türk topraiı üzerinde di-
e besliyemez. Yakın yıUann 
h~ınu Türkiyenin eti yenmez. 

8ır kuı oiduiunu göstermiıtir. 
•Ikanlar ve Akdeniz barışında :isini en güçlü olarak yücelten 

lc"usJardan biriyiz. Onun içindir 
• 

1 ~ostluiumuza büyük değer 
cnJ_mektedir. Bu parlak ıer

:ekJık göz önün.de tutulunca 
laost Fransarun ltalya ile an
lc tnııı bulunmasından biç bir 
Ş •Yıumuz olamıyacaiı anlaşılır. 
,~na da inanmıt bulunuyoruz 
a,t F ransanın turasını tqıyan 

r antıqma .. revizyonist" ola
~t. Bu bakımdan revizyonist 
.Zf•dan vazgeçildiğini gösteren 
rcb·. \>azı ancak se'rindi
il ılır. Zira AYrupada banıın 
la orulbnaaı için biricik yol ant-

flllalara el sürülmemesidir. 
a, Balan konseyinin son sözü de 
ı::ıu göatermiıtir. Hele Yu
h •yanın Roma antlqıiıasım 
Af te iyi alrmectiti ıöylenmiıti. 
.~arı cliplomuisinin Polonya 

~· 1 y uaoılavyayı da kazanmak 

1~n .. İe kadar çok çahfhjı dü
ıı. nu ~ıe bu dedikodulama 
lab~~ kaynaktan çıktıjı anJt1-
)' .. ılir. ltalyanın Almanyadan Uz • La çenrerek Fransaya yak-
)' llllakta bulunma11 YugoslaY· 
•nı da ' ••nan Almaııyaya yaklaıma· 

tu Yol •açacajı, hatta Avus-
111 ry.anın Almanya ile birleı
I eaı pahasına bile olsa Bel
li '•dın siyasal ibresini Ber-
8 ne d6ndüreceği söylenmişti. 
hiu •on yıllarda, Yugoslavyanın 
1ı.[ ÇO)c bayındırlık işlerinde 
llılıruın teknisyenlerin kulla-
•e ~aıı · Yu&oslavy~nın ahı 
111 rış denkleımesinda al-
Aİnlann büyük payı olması, 

bıa11lara b ü y ü k umut!ar 
•ernı· .... I ly .. ır. Alman propagar.a-
~:: da l:u durumdan kazançlar 
Al etmeie çalıtmıılardır. 
it llıa.nya için Yngoslavya'yı 
•=~dı tarafına çekerek küçük 
aa' aşrnayı pilrçaiamak, Fran
d· Ya en ağır bir yumruk in
.;~kek olur. Buna uğraştıkları, 
rud değer verdikleri İ!!le doj
Y ur. Fakat şu da bayıkhr ki 
ç·ı oalavya'nın Fransa ve kü
k u. antlaşma ile bağlan öyle 
d::~Y .kolay gevşiyecek bağlar 
R g~ldır. Roma antlaımasınm 
111 C\r~zyonist siyasaya son ver
• csı, Yugoslavya - Fransa 
~asındaki dostluğu sarsmak 

foykle dursun bir kat daha 
Pe lcstirecektir. 

ı Konseyin Son Toplanbsı 
Roma Antlaşmasının Faydalı 

Tarzda Tamamlanacağı Umulµyor 
Cenevre, 21 (A.A) - Ana- vaff akıyetinden ancak memnun 

dolu Ajansının hususi muhabiri olabilir. Balkan anlapnuı bu 
bildiriyor: sureti hallerin orta Ye doiu 

Balkan anlatması konseyi Avrupa sulhunun tarsininde ali-
üçüncü toplanbaını yapmıf ve kadar olan blitnn. memleketle-• 
bu ~opla~~!lın sonun~a. aıağı- rin ·vaziyetini heıaba katarak 
dakı teblıgı ncşretmııtır:. faydalı bir tan.da tamamlana 

Balkan anlaşmasına dahıl bu- biJecejini ümit eder. • 
lunan memleketler. dıı bakan- Balkan antlaşması devletle-
larının Cenevredeki toplanblan rinin dört dıı bakanlan tam 
münasebetiyle memleketlerini noktai nazarlanndaki birliği ve 
doğrudan doğroya alikadar şimdiki meseleler karşısında 
eden ~eseleleri t~~k~k ~tti~ten mazide çok mesut neticeler 
sonra bılhasaa yedı ıkincı kanun ver~iş olan aynı müşterek si-
935 tarihli Roma anlatmalannın yasetlcrine devam hususundaki 
imzasına müncer olan son siya- azimlerini bir kerre daha müt-
... ı müzakerelerden mütevellit tefikau miifıe etmiflerdir. 
umumi vaziyet hakkında noktai Hav ın Duyumu 
nazar testisinde bulunmutlardır. • C 21 A.A)- Havu 
B hbntl · .. k k h B. Yevli<: enevre, 

u taa erm yu se e em- faydalanm teslim etmek huau- muhabirinden: 
aıiyetini takdir ve bu anlafllla- suocla mutabık bulunmuşlardır. Balkan i~ÜEı11 teıkil eden 
Juda dermeyan edilen prensip- ı Balkan anlaşması sulhun te- r dört devlet-;dmefıiller top-
~--=slar arası hı:pffaki ~~ .içi\ yapılan gayretlerin mu- &ılufe<le 

Dış Siyasaları Değişmedi 
Almanya Y enidenSilihlanma Hakkı-
nın Tanınmasında Israr Ediyor •. 

P ARiS, 21 (A.A) - Havu 
Ajansının Berlin muhabirinden: 

Sar reyiamı Almayanın dlf 
aiyasasında dejipklik yapma-
dığa benziyor. Bay Mitler ince 
Almanyanın yeniden ailllıJanma 
hakkı tanınmadan Versay ant-
lqmaıma ıöre ıereken her 
tiirlü lilibJan bırakma m~cbu
riyetini prensip itibarile red-
dedecekmif. Almanyanın Fran
saya yapbğı yegane müsbet tek-
lif, Hollanda - Almanya antlaı· 
muına benzer bir ademi te
cavüz andlqması akdine dair
dir. Alman mahafilinin kaw
tine 8'6re Alman bikimeti 
timdiki vaziyetini muhafaza 
ctmeği faideli gördüğü cihetle 
hiçbir uluslar arası taahbüd 
altına girmek arzuaDAda de
j'ildir. 

Bay Lival ile Bay Flanden 
bu ay sonunda Londrayı ziya· 
retleri sıraıında bu mesele biç 
şüphesiz nazan itibara ahna· 
caktır. 

Fransız Nazırları 

E!.~.~~~1.~ ... Y..~P.!~.~.~~~ .... M~~~! ... :~.:~~!! 

Paris, 21 (•H. R ) - Fransız .Adolf Hitler Sar ....flmatı nıi4nıessili Jo•ef Biirtkel 
Batkanı M. Flanden ile clıı namrlan ile airtifmeleri tuba· ı 26riifiilen m .. elelerden bqka ' 
itleri bakanı Bay Laval bu bn birinci ve ikinci günlerin· Rlilwzlanma ifine ait bulunan 
ayın ıonunda Londraya 8'ide- de YUb balacakbr. Bu •lriif· yeni lnpiz projui de l'lrli· 
ceklerclir. iki QUlftll lnpjz melercle Roma udlapna .. cla flllecektlr. 

t ~iicük antlaşmanın Lubliyana ,\! •ntııından sonra Balkan 

111 tlatmA aıı konaeyinin de Ro-
a ntl&fllluını- keneli aula

._a Yuarh alrmui bunu 
•P.plr lteJcuidir. Ro.. •1-

................................................... . ...................................................................... . 
·;.;;deri arkuuıda Pli bl· ı ~- Çlakl aUli kapaklı bir 1 Da,.. korumak iıdiyeUr açık 
... bir ıey YU mdır? Siyle liyaADID l'enel bant aiJWllDI bir ai,Juadaa •••khpmewler • 
bir orm ye: v.,..k çok lldlreeefifiai herkea bilir. ._,,.keı. •tı_.. 

"Banş, Sabır ŞCcaat 
Ve irade Eseridir,, 

Fransız Dış Bakanı B. Laval'ın lzves
tiya Gazetesine Beyanah 

1109kowa, 20 ( A. A ) - Tu 
Ajansı bildiriyor: 

lzvestia ruetelİDİD Cenewe 
muhabirine beyanatta bulunan 
Fransız dış işleri bakanı Bay 
Laval şöyle demiftir: 

•anın siyaseti •ulbpenera· 
nedir. Ve menfaat endife
•İnden uzakbr. Bu siyasa 
genel bantı benzetmekte ve 
herkes için emniyet tesis et
mekten ibaret olan amacım 

ı l~"/a.r Arasa Bıiguk Tı-e11lerde Diplyuwsı .Aşltu-ı 
Hazırlıyatı .Adanı ( B. IAı-al) 

Fransa hllldimetinin aiyuaıı asla deİ'İftİrmemittir. Bant 
açık mlatekar ve mantikidir. lehindeki daYetler artıyor. Ha-
Ben, Sarre meseleai kat'i w- lihazırcla bu davetleri filjyata 
rette haDedilerek Avrupaclaki kalbetmek zamanı gelmiftir. 
vaziyetin ialdpfmcla yeni bir Bu huauata birtakım teklifler 
aafba meydana l'eldiii zaman ileri driilm&ftür. Eter bu tek· 
bunlan Ulular 1mrumuncla aöy- lifler kabul edJlecek olursa 
lemeyi fayduaz balmaclım. Fran Sorm S uıcı sahifede -

Sanatkar Aç Kalınca 

- Bu tabure bakmaz. Bunu açlıkla boğuıaralt bitirdim. 
- Giriliyor ... G"'"6yor ••• Açlık neye '9Uktedir değildir ki ... 

h 420 1ftaıyan Karikatürü) 
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Bulgurc_a Ve Sancakb { KÖŞEMDE: ):::! 
Köyleri Ahalisi Haklarının Korunmasını ~ 
Cumhuriyet Adliyesinden Be~yorlar.. Vala Nuriddin'e 

Bulgurca köyü ihtiyar heyeti 
ile Bulgurca ve Sancaklı köy
lülerinden elli imza ile aldığı
mız bir mektupta deniliyor ki: 

Bundan yedi ıene evvel 
Bulgurca çiftliğınin dörtte bi
rini 4560 İngiliz liruı ile .ıatm 
alarak ve bu memleketin ca 
esaslı unsuru olduğumuz halde 

' bir türlü araziye nefsimizi rapt 
edemediğimiz biz köylfiler ar
tık kendi diyarımızda birleş
miştik. Biz köylü bu gayeyi 
elde etmek için vanmızı feda 
ettik: Y organlanmw çiftlcri
aizi sattık. Küçük kızlarımızın 
kulaklarındaki küpelere varın
cıya kadar üstümlizde albmıı:
da ne varsa kıymet yapan 
- berıeyi verdik. Biz k&ylüler 
bu itleri yapmak ilaere yine 
köyümüzden itimad ettiiimiz 6 
zatı tevkil ederek kendilerine -
64000 lira para da emanet et
tik. Sıra tapuya a-elmifti. Her
ıttse ayrı ayrı tapu masrafı 
•in' ieldi. ileride kadutro 
marifetile verilen paraya gCSre 
•razi tefrik edilmek lzere ara• 
zinia bu altı zat uhdelİne g•
sirilmeıine munfakat ettik. 
Buna mukabil H altı xat ta 
arazinin kadutroca ilçlllerek 
tefrik edilemiyec•ii ıekilde. 
köylüye ferağ edeceklerini no
ter marifetile tauim ettirdik
leri bir senetle kiyltiye kar11 
taahhüt etmitlercli. 

Biz köylüler o taribtenberi 
kadutro ölçüsüne -.e te-.zii üze- . 
rine arazilerimizi ekerken, ara
zilerimiz. üzerinde çal111rken bu 
alh zat tarafından bu sene ara· 
zilerimizden kovulduk. Mesele
yi valimize arzettik. Valimiz 
zaten biliyordu bu iti. Bir tah
kik heyeti teşkil ederek me
seleye vaziyet etti. Neticede 
bu alh zabn arazimize kar11 
müdahale.si muvakkaten mene
dildi. Şu kadar ki, muvakka
ten yapılan men'in bir faidesi 
olmadıiı, meaeleaia mahkeme
ce halli icap edeceii de teb
lii edildi. 

Burada bir minnet ve şükran 
tle ismini yadedelim lci, hizo 
daima el• tutan daima maddt 
Te manevi yardımlarda bulu
nan Bulgurca çiftliği müsteciri 
Hüseyin önümüze dUıerek bizi 
avukatın yanına götürdü. Der
dimizi anlattık ve hakkımızı 
Cumhuriyetin hak güden ha
kimlerimizin vicdanına ve ka
nunluımızın hükmüne bırakhk. 
Ergeç yenmek ve çij'neo
mek istenen haklarımıza vasıl 

olacaiım.ızdan eminiz Bu adam
lar köyden, fıkaralardan ye
timlerden topladıklan 64 bin 
lirayı nereye verdiler? Haydi 
biz köylü bu paraları aramı

yalım. Fakat arazimiz ne oldu. 
'Köylünün arazisini ne hakla 
kendi ve şahsi borçlan için 
öteye beriye ipotek yapıyor.ar 
ve yaptılar? Bu eski mutemet 
ve vekillerimiz yaygaralarla 
biz köylülerin haklannın üstüne 
oturabileceklerini zannediyor
larsa aldanıyorlar. Bütün h:ıya
tımızın harplarda geçmesi yü
zünden Osmanlı saltanab za
manında bir takım frenklorin 
ara7isinde yarıcılık yapmakla 
vaktimiz geçmiı ise de bugün 
Cumhuriyetin kuvvetli nuareti 
ve veliyeti altında artık bir 
kaç zabn hakkı çiğneyen ha
reketlerine kurban olmaktan 
kurtulmut bulunuyoruz. 

Hakkımızdan, Adliyemiz~en, 
Cumhuriyet HükUınetimizin 
haldan koruyan müıaharetin

den emin olarak bütün vatan
dqa anediyoruz ki; bu zatlar, 
yay~ara ile bizim tesanüdümü
xll ve karanmı:ı:ı asla bozamı
yacaklardır. Bu yazımızın muh
terem gazetenizle neşrini biz 
köylll istirham ediyoru:r.:. 

Cumhuriyet ---25 ikinci Kinun Cuma 

günü saat 15 te Haikevinde 
Avukat Bay Mustafa Münir 

"Cumhuriyet,, mevzuu etra

fında çok değerli ve isti
fadeli bir konferans vere

cektir. inkılaba bağh de

ierli okuyucularımıı.a bu 

konferansı kaçırmamalarını 

tavsiye ederiz. 

DamgaKanunundak! 
lhtlllf Hslledlldl 

Damga kanununun 71 inci 
maddesile hukuk uıulü muha
kemeleri kanununun 468 inci 
madde.sindeki maafiyet mese
leıinden maliye ve adliye ba
kanlıkları arasında bir ihtilaf 
çıkmıı ve bu ihtilafın halli dev
let şüraıınca ( maafiyetin ilga 
edildij'i kabul edilse bile müza
heret adliye talebinde bulunan 
muhtaçların damga kanununun 
32 inci maddesinin 14 üncü fık
rası hükmündenistifade etmeleri 
kabil olacaj'ı) muvafık ıörül
miiftür. Bu karar vilayete teb
liğ olunmuştur. 

ELHAMRA 1. Milli 
KUTUPHANE SINEMASI 

Şimdiye kada;-lzmir sinemaln;.nda -gördüğünüz fiiimler 
içinde en çok beğenilen : 

RDAŞ FÜRSTİN 
E. KALMAN'sn meşhur opereti. Başrollcrde : 
RTHA EGGERTH ve HANS SQHNKER 

Bunün 15, 17, 19 ve 21.15 seanslarında gösteriliyor. 

Gelecek PERŞEMBE gününden itibaren 

EKMEKÇİ KADIN 
XHVIER DE MONTEPIN'nin 

Muallimler epecikte · Parkta Açık Mektup 
"Kurun,. gazete.sinde geçen--....... • 

Konf cranslara De-
vam Edeceklerdir 
İzmir Halkcvinde inkılibımı

zın kaynaklannı ve ana hatla
nnı ieniş halk kütlelerine du
yurmak için inkılap dersleri 
mahiyetinde konferanslar veril
mektedir. Maarif müdürlüğün-

. den bütün ilk mektepler bat· 
muallimliklerine gönderilen bir 
tamimde bu konferansların 
mevzulan ile hangi günlerde 
ve kimler tarafından verileceği 
daha evvel bildirilmiş olduğu 
ve okutanların konferansları 
alaka ile takip etmeleri bil
dirilmiştir. 

Bu tamimde okutanların va
zifelerinin yalnız mektebe ve 
dershaneye münhasır olma
dıiı, İnkılabımızı bütün yurt.
tatlara duyurmak ve on
lara inkılap sevıisini aşıla
mak ve inkılabın yürümesi 
için daima en ön safta çalış
mak muallimlerin ba§lıca va
zifeleri bulunduğu zikredil
mekte bu konferanslanıı do
dolayıııle bir ders mahiyetin
de olduğu da bildirilmek
tedir. 
Aynı zamanda talın mazer

ret sebebiyle konferanslara 
gitmemenin doğru bir hareket 
olmadıj'ı ve bütün muallimle
rin bu konferanslara munta· 
zam devam ~meleri gerekli ol
olduğu hatırlablmıştır. -
Cevap Gelmiyor 
Tahkikat İlerliyemiyor 
Şehrimiz iskan kasasından 

çalınan 36 bin lıur liralık 

mübadil bonosu hakkındaki 
tahkikat üçüncü müstantiklik
çe henüz bitirilememiştir. 

Buna sepcp te lstanbula ya
zılan müteaddit sorgu kiğıUa
nna cevap alınamamakta ol-
masıdır. Son yapıl•n bir tekit
tc hadiseden dolayı uzun za
mandan beri mevkuf bulunan
ların mevcudiyeti bildirilmit ve 

her halde sorulan şeylere ce
vap verilmesi iıtenmi§tir. 

Limaıı Daiı--esinde· 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Ôkonomi bakanlıit müfettitle
rinden bay Ziya ve Nabi tef
tişlerine devam etmektedirler. 
Müfettitler liman dairesini tef
tiş etmi,Ier ve muamclibn in
tiu.mından takdirlerini iz.har 
eylemişlerdir. 

Ateş Bastırıldı 
Alsancakta Zühre sokağında 

oturan Ethem eilu bay Ferit 
tarafından çamaıır yıkamak 
için Ali 02-Iu bay Rağıbın 
evinin duvarı dibine yakılan 
ateşten duvardaki ağaçlar ate§ 
almış ve yangın çıkmış ise de 
derhal söndürülmüştür. 

Düzeltme 
Dünkü sayımızda "Anonim 

Şirketler iktisadi ve muasır 
ictimaiyat,, başlıklı yazının mu
harriri Bay Münir Evrenin 
ismi yanlış yazılmıştır, Özür 
dil~riz. 

. ..... 
Bir Pazar Yeri 

Kurulacak 
Tepecik halkının bir pazar 

yerine olan ihtiyaçlan ve Te
pecikliJerin talepleri üzerine 
riyasetçe yapılan tetkik neti
cesinde Tepecikte bir pazar 
yeri yapılması münasip görül
miıştür. 

Keyfiyet şubat içtima dev
r~de riyasetten şehir mec
lisine teklif edilecek ve meclis 
muvafakat ettiği takdirde ora
da da her semtte faidesi aö-o 

rülen bir pazar yeri tesis olu-
paca.ktır. 

Yeni Sene 
Belediye Bütçesi 

Hazırlanıyor 
. Belediye riyasetince beledi

yenin yeni sene bütçesinin 
hazırlanmasına batlanmıfbr. 

Geçen senenin aıağı yukan 
ayni olacak olan bütçe bir 
tubatta riyasetten belediye 
d•imi encümenine verilecektir. 

• 1 ........ . 

Ağaç Faaliyeti 
Belediyenin ağaç dikme fa

aliyeti ıon ııfinlerde mevsim 
dolayısUe artmışhr. Dün Celil 
Bayar bulvannın palmiyelerinin 
dikilmesine bqlanmıştır. 

Şükrü Kaya bulvarında diki
lecek agaçlar için de icap eden 
çukurlann kazılmuına devam 
olunuyor. 

n ı ı 1 • 1 ıı ~ 

Şehir Meclisi 
Bir Şubatta Toplanacak 

Şehir meclisi bir Şubatta 
mutat toplantılarına başlıyacak-
tar. Bunun için belediyede şim
diden hazırlıklara bqlanmıfbr. 

1 ,.,, • .-r-

Keuıer Caddesi 
Kemer caddesinin bozulmut 

kısımlan belediyece tamir edil
mi~ ve bu k.15ımlar parkeye 
talavil edilmiştir. 

j Ağır Ya;alı Bir 
Adamın Vaziyeti 

Evvelki gece Bahribaba par
kında bıçakla başından ye yü
zünden ağır yaralı bir adam 
görülmüştür. 

Üzerinde iç donu ve gömlek 
bulunan bu adam ayni zamanda 
fena halde sarhoş olduğundan 
ifade vcre~miş ve memleket 
hastahanesine kaldınlmıştır. 

Hadise hakkında zabıtaca 

tahkikata başlanmıştır. T ahki
kat neticesinde kendisinin Ka
rataşta 9 Eylül :mkağında otu
ran Mustafa oğlu Hasan olduğu 
anlaşılmıştır. Kendisini yarah
yan aranmaktadır. 

Arsa Satısları .. 
Beledıyece arsa fiatlerinin 

ucuzlatılması üz.erine yangın 

yerlerindeki arsalarm sahşlan 
ıon gilnlerde arlmlfbr. Bele
diye bu itleri tedvir eden me
mura yardımcı bir memur dııha 
vermişdir. ·-·····-· Bordrolara 
Eski Adlar Da Yaztlacak 

Resmi dairelerde maat ve 
ücret alan bütün memur ve 
müstahdemlerin maaş ve ücret 
bordroları tanzim edilirken !Iİm 
hanesine yanlqlığa meydan ve 
rilmemek için eski adlarmmda 
yazılması defterdarlık.tan bütün 
daire mü~ürlüklerine bildiril-
miıtir. 

Zazallı Yavrucak 
Az Kaldl Yanacaldı 
İkiçeşmeliktc Mumcu cadde

sinde oturan bay Sait kızı yedi 
yaşında Kadriye komşunun kapı 
önünde yakmak için bıraktığı 
kömür dolu mangalın yanında 
oynarken etekleri tutuşmuş ve 
yanmağa baılamııtır. Kızcağı
zın vücudu muhtelif yerlerinden 
hafif yandıit halde kurtarılmış
tır. -···· lzmir Postası 

Sahibi Bay Halil Raşit Tarziye Veriyor 
Yeni Aıır gaxeteıi çevir

genliğine 
lzmirae bulunmadığım bir 

.1ırada ıntişar eden 7 Eyliil, 12 
Eylül, 13 Eylül 934 tarihli İzmir 
Postası gazetesinde "Vur Aba
iıya11 ve " Köpek balıklarına 
soyulmıyacaj'lZ,. baılıkları al
tında yazılan fıkralarda, mev
zuu babı edilen ıeylerin şehri
mizin en kıymetli tüccarların
dan Hoca zade bay Ahmet 
Kırkağaçlı oğlu Bay Kazım, 
Şerif Riia, halefleri sahiplerin
den Bay Salahattine matuf 
olduğu zan ve zehabı husule 
geldiğini İzmire avd~timde öğ
renmiş idim. 

Bunun üzerine yine ayni ga
zete ile bu yazılarda kendile
rinin istihdaf edilmediğini yaz
dım. Gazetede bu ne~riyat 

dolayısile alehimde Bay Ahmet, 
Knzım ve Salahattinin açbğt 

davada da ayni noktai nazarı 

açıkca söyledim. 

Her birini ayrı ayrı tanıdı
dığım ve aaydığım bu zatların 
hiçbirisinin memleket menfaa
tine uymıyacak bir harekette 
bulunmıyacaklarına kani oldu
ğum gibi, yanlıt tehir edilen 
pyianın İzmir Postasma geçen 
şeklinin de doğru olmadığına 
ve bu zatların üıüm piyasasını 
düşürmek maksadile herhangi 
bir tertip yapmağı akıllarmdan 
bile geçirmediklerine tamamen 
kanaat getirdim. 

lzmir Postasında yazılan ya
zıların bu zatlara matuf olduğu 
:zehabının hu:mlünden çok mü
tec.ssirim. Hasıl olan bu zehabı 
kati surette izale için memleket 
Hverliklerine emin old"1ğum 

mumaileyhime karşı saygı ve 
itimadımı bir daha tekrar eder 
ve bu müessif hadiseden do-
layı le, ndilerine alenen tarziye 
veririm. 

İzmir Postası sahibi ve 
neıriyat amiri 

lla•lt Yllmaz 

de bir yazınızı okudum, kıy
metli hikayeci Kadir Can hak
kında yerinde bir sevgi ve si
tayiş idi. Ben bu yazımla Ka
dircanın edebi kiymeti üzerinde 
yazınıza ek'cnti yapacak deği
lim. Zaten itiraf etmeliyim ki 
bir sene evvel okudqğum bir 
kaç küçük hikiysinden başka 
belli başlı bir yazısını okuya
madım, buna esef ediyonun. 
Fakat yazınızı okuduktan sonra 
kendi kendime söz verdim ki 
onun yazılarını okuyacağım. 
Gerçi beniro bu sözümün ne 
sizin ve ne de Kadir Canın 
kıymetinde yeri yok:ıa da tak
dirkar bir yazının benim gibi 
yüzlerce daha takdir edecek 
okurlar kazanması bir mese
ledir ve esasen bu mektubu 
bunu için açtım. 

Bilirsiniz ki Abdulhak Hami
din dehasını, edebi kıymetini 
anlatmakta üstadıekremin tesi-
ri olmuştur. Ve Hatta bazı 
edipler bunu merhum üstadın 
hinımetine hasrederler. Ben 
başka noktadan düşünerek 

~öyle diyeceğim - belki ayni 
nokta ve teferruahdır -

Her hank.i bakımdan olurn 
olı1un teşvik insan yaratmaj'a; 
bu sütunda evvelce yazdığım; 

şahsiyet yaratmağa en büyük 
bir vasıtadır. Garpta ol•un, 
ıarkta olsun, nerede olursa ol
ıun hangi edip, hani'İ ilim, 
hangi kahraman bir teşvikin 

ve bütün mGasÜc bir tenkidin, 
sıarazsız bir tenkidin kudretli 
elilc yükselmemiş olabilsin, bu
nl! iddia edeni ben düpe düz 
techil ederim. Misal uıamaia, 
misal yazmağa bilmem hacet 
varını. 

Matbuatın tarihte ne büyük 
izleri, eserleri, yararlıldan var
dır. V c bana kalırsa son za
mana le.dar asrın ve zamanın 
edebi simalarını, simalarımızı 
bu kucak yetiştirmiş, bir ana 
sevgiıile, bir ana dileğilc öze
nerek, bezenerek millete 
malctmiştir. Bunu daha yakın 
günlerde de görmedik değil 
Fakat ne yazık ki gördüklerim 
bir iki ka:emin iyi düıünceli 

yazıları idi. Söz gelimi; milli 
şiirin en içten ~afri Ömer Bed
rett!n bir iki ~nlük takdirin 
içinde ve şiddetli bir hücumun 
tufanı arasında belirdi, iıte 
o kadar.. Ben zannediyorum ki 
kafasının hürriyetine Türkiye 
cumhuriyeti içinde kavu· 
~an ne ~ahsiyctlcrimiz gizli 
kalmıştır. V c yahut yetişeme
mi:ılerdir. Bunlar gazetelerin 
veya tam manasile matbuatın 

ihmalinden, takdirsizliğindcn
dir ki senelerdir olduğu yerde 
adım atıyorlar. Ya bir haset, 
ya bir ihmal veya bir likay
dinin içinde kendisini tctyik 
edecek, kendisini samimi bir 
hisle tenkit edecek kimse bu
lamıyor ve sönüyor. 

Vala! Yaşıyan bir edebi şah
siyeti daha kuvvetle yaşattığın 
için seni candan tebrik eder
ken şu kısa yazımd kabına 
sığamayıp ta uzamak istiyen 
hasretlerimi bütün ateşile size 
ve sizin gibi düşünenlere su
nuyorum. 

'tOKDİL 
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K.a vedek .~er Başların Çevi ... 
Güze1' 7 ad, iia ı: ayıe~:e BaE-ı)r 
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- E e' b ..... ccrir. Yanın a be.) c f ıkır<lad k. '· ne güzel 
onu de< çırak çıkardın gitti,yavuz oluyordu .. 
bayanım. Yumurtayı uruyor Çantasınc. koyduğu tel yazı-
Çırpıyor, nbnı sanır ın gerçek smı yine çılrnrdı. Tekrar oku-
kar yapıyor. Şekeri, unu ha- du; etrafına hiç b:ı.kmıyordu. 
l'Jşhrdın mı al sana bes on da- O l.adar kibar ve o im.dar 
kik d h d hım idi ki.. Bu !!eniş mcy-a a azır olmuş bir tatlı. ~ 
Ne · dnndan gelip geçenler durup 

ıse, sen tasa etme biz i.) durup ona bakıyorlar, l chvc-
görürüz. Siz de güle güle şe-h: ı dekiler başhı.rını çevirmiş, bu-

ır i konuklarınızı dmağa gi- ranın olmıyan bu şık ve zarif 
diniz ... 

kad m hayretle c" -Üyorlardı. 
. T enıiz yürekli köy kadını Ülgenin beyni durmıyan bir 
~ten yılgınlık nedir bilmezdi. makine gibi işliyordu. 

Ülgen peçetesine dudakları- İvremin geleceğini, onu bek-
nı sildi. Jediğini düşündükçe geniş bir 

Bayrnma sevinen ç.ocu lar soluk alıyor, can Mkınh'arının 
gibi: dağıldığını duyuyor, onunla 

- H d ' d d ' birlik içinde güneş doö-acak ay ı , e ı.. 6 

Oğuz taşlığın ilerisinde oto- Sllnıyordu ... 
lllobilin kapısını açtı , Ülgen Beynini bir kurt rribi tırmn-
~ınuşak mindere yerleşti. Mo- lıyan (ötekileri) Bağcıların, ye-
tor d d ni bağ sahiplerini düşünmek gıcır a ı. Oğuz direksiyo-
nu k ı rtık onu korkutmuyordu. lm-
k u lanmağa başladı artık 
uş gibi uçuyorlardı.. remle birlik olursa, her güç-
N lüğii yeneceğine İn2.nıyordu. 

ı,· . erelerden geçiyorlardı, bir- Gözleri bir ara Oğuzu ara-
~rıne girgin, küçük damlar, yıp buldu. Ağır ağır kahvesini f ozleri önünde titreşerek kay- içerken, üstüne dikilmiş bu 
oluyor. Köy çocukları haykı- gözlerde hiç görmediği bir 

l'l§arak duvar diplerine sini- alev kıvılcımlarını kendi göz-
Y~r, ot yüklü arabalar ağır lcrine ulaştı rdı. O anda iki 
•ıır '"k l gözden sıçrıyan bu yıldırımda 
lı~ 0 üz erini yana sürmeğe yakma kuvveti olsaydı, orada 
~~taşarak bu çılgın, eavuruk Oğuzu eridip su gibi ayakları 
Jdere yol veriyordu. ucuna akıtacağı şüphesizdi. 

hı Oğuz her virajda kornasını Oğuz elinin titrediğini belli 
zla çalıyor ve biraz yav şlı- etmiyerek fincanı masaya bı-

tor, lncydanı boş bulunca yine raktı. Gözleri dönüyor, kam 
oşuyordu. ateş gibi beynini yakıyordu. 

n 
.. l<onuşnuyor, ikisi de düşü- Ufak bir kımıldayış, bu tenha 
Uy d kahvede ulu çınarın altında 

or u. Bir saat olmadan oto- d d ki k 
Ilı b"J u a arı anca onun işiteceği 0 1 birden durunca, Ülgen tıy kadar titrek bir ses çıkardı: 

•nır gibi yerinden sıçradı. - ~onu var -
- Geldik mi? 

la - Evet, ama dediğim ıibi 
tasyonda biraz bekJiyeceğiz 

~l~ırırn. Şu karşı kahveye gi
e ıın nıi? 

n .. F cna olmaz. Başım öyle dö-
Uyor ki:: 

it Üiuz hemen bir iskemleyi 
..... 
0~ınan bir çınarın altındaki 

""•sa .. ·· k 0 nune oyarak: 
d - Buyurunuz Ülgen, bura
a •çılırsınız, dedi. 

h Gorson koşarak yetişti. Ki

\t ar nıüşteriler geldi sevincile 
'ti~larına dikildi. 

guz: 

O- Bir kahve, dedi. 
lgcne baktı: 

- Si·•f) o .... 
lgen sabırsız: 

0 
.. ;- Sen trenden haber ver 
r urn, kaçta gelir? 

- 9n dakikaya kadar gelir. 
ti - .OyJe i ~e bu müjdeye se-

n hır ga d w Q w zoz eger ... 
h guz karısının heyecanına 

ayran b . k ayran ba ·ıyordu. O, 

Yeni Kurultayda 
İşçi Saylavların da Bu
lunacağı Söyleniyor 
Ankara 21 (Hususi) - C. H. 

Fırkasının yeni saylav namzet
leri arasında işçilerin de bulu
nacağı söylenmektedir . 

Çobanlar Bir De
fine Buldular 
Sarıkam1ş, 21 (A.A) - Bu

rada çobanlar tarafından bir 
define bulunduğu hükümete 
haber verilmiştir. Defineyi sak
lıyanlar takib edilmektedir. 

l,iirk - Ital yan 
~icaret Uzlaşması 

Istanbul, 21 (Hususi) -
Müddeti biten Türk - İtalyan 
ticaret uzlaşması dokuz ay 
daha uzatılmıştır. 

Liigat Komisyonu 
Ankara. 21 (Hususi) - Tüı·k 

dili liigat komisyonu İstanbula 
hareket etmiştir. 

b' ~ugün Amerikada 20 bin sinema vardır. Fakat yirmi 
ınınden biri bile yarından itibaren Lalede gösterilecek 

Progr · · ~:nı, ınanınız ki yapmamıştır... ..... 

izmirde ilk defa ve yalnız LALEDE 
SÜRAT G'JY-1 KAZAK 
ŞAMPİYONU _ KALBİ 

As:ın en bUyUk atletl 1 Ses Kral~ 
RIŞAR TALMA jOZE. MOJIKA 

• 

sanne 3 

er rrn epreı mesi in Yap -ığr Zarar a 
K:arşı eni T et irler fi,_ ın yor 

Büy ... · ""'~ez~t1Ü1 -~-
A nkarn, 21 (A.A) - Say.c..·ı 

seçimi işlerin memleketin h ~..
tar fmda ı:airntle ilerlcmd ted"r. 
Birçok yerlerde ik:nci m"" ~"!
hip seçim' e başlnndığı g"b' 
hirçolı:: yerlerde de ikinci m n-
tch' pler seçi'mi-1 ve her t r 
C. H. F. namzetle i hcrn~n 
hemen itf fakJa k--zanmı :ı ·dır. 
Gelen hnbe:-lerc göre sc;~m 
münasabctile belediye da'ue
lerinin onü bir bayram yerini 
andırmal-..tadır. Halk 5eçim iş
lerine kar"'ı büyük bir alaka 
göstermcftc ve reylerini içten 
gelen bir bağhhlda fırka nam
zetlerine vermclttedir. 
Şehrimiz ikinci müntehip 

Bay Recep l'cka 
• 

A NKARA, 21 (A.A} - Er-
dek, Kapudn;r ve • ıarm~ra 

adalarınduki yer t:eprenmesinin 
., yaphğı zar~r 2 ·a 1-.arşı hiikı'.i

metin ve ye~Iı l u 1.1ın arınilk gil

nünd nberi "al<l tetbir'eri gör

mek ve (Tere en b ' a etbir-
"' 

leri ycrind '! a ~ i s:ığ'ık 
bakanı Dol tor P. ık Saydrom 

hü fımef rı k a ·; e ve l ""kfınıet 
namına oraya gh .. iyor. Bay Dr. 

Saydam k rım n ay ff .. ne! baş
kanı d;: olduğun.!an l mızı ay 

kurumunun or:ıı!a _;,-p'ığı ynr
c unları da gözden rreçirecektir. 

seçimi yarın bitecektir. Her 
sınıf halk reylerini vermek için 
büyük bir tehalük göstermek
tedir. Isparta, Tekirdağ, De-

nizli. ve Uşnkta seçime bug ün Ankara, 21 (Hususi) - Blı
tün Türkiye limanlarının ıslahı 
için uğraşılıyor. Bayındırlık ba
kanlığı liman işlerile uğraşanla
rın mütalealarını sormuştur. 

başlanmıştır. 

- -•·--=-Ielmt--...-eı-·-ııı;a.o..-~-----

d·rnedeki Teftişlerini Bitir i o·· 
· stanbula Dönd ·· 

Ankara, 21 (Hususi) - Beş 

z 

yıllık denizcilik pllinının tatbiki 
için alımın iki vapur muvafık 
görüldü. Vapurculuk şirketi ile 
deniz yolları idaresi arasında 
baş g österen ihtilafın halli için 
müzakerelere tekrar başlanıyor. 

İstanbul 21 (Hususi) - Kül

tür bakanı Bay Abidin Edirne
den geldi. 

İstanbul 21 (Hususi) - Son 

imtihan talimatnamesinde imti

hanlardan 15 gün eve} dersle

rin kesileceği hakkındaki mad
de kaldırıldı. 

Edirne kültür hayatında gör
düğüm düzenlikten sevinç duy
dum. Değerli idarecilerimizle 
birlikte çok daha muvaffak 
olacağımıza inancım v~rdır, De
delerimizin bize emanet ettik
leri bu güzel beldenin sema
larına yükselen abideleri sizin 

kültür savaşınızı ebediyen mu
hafaza edecektir. Yarın için 
sizden daha muvaffakıyetli ça
lışmalar bekliyoruz. 

İstanbul 21 (Hususi) - Yunan ululsal koruma programımn 
ana hatları belirmiştir. Dokuz yılda tatbik edilt!cek olan bu plan 
üç safhaya ayrılmıştır. Planın tamamen tatbiki için 112 buçuk 
milyon lira sarfedilccektir. Bu para ile ordunun top, tayyare ih
tiyacı tamamlanacak, yeni gemiler alınacaktır. 

Edirne 21 ( A.A ) - Bütün 
mektepleri teftiş ettikten sonra 
şehrimizden ayrılan kültür ba-
kanı Edirne muallimleri tara
fından kız muallim mektebin
de verilen çayda şu nutku söy
lemişlerdir : 

Sayın arkadaşlarım, 

Kültür bakanı istasyonda 
Trakya umumi müfettişi bay 
İbrahim Tali, vali belediye rei
si ve muallimler - tarafından 
uğurlanmışlardır. 

Ataı··rk 
Dün Akşam 

radan 

........... 
Ege Vapuru Istanb~ da 
Suvarisi Kaçak~çılarla Seçim işi 
Muhak.eıııe Edilecek lstanhul, 21 (Hususi)- ikinci 

İstanbul 21 (Hususi) - Altın 
kaçakçılarının muhakemesi ya
pıldı. Suçlular arasında Ege 
vapuru ikinci ıuvarisi Bay Hü
sameddin vardır. Muhakeme· 
sine gayri mevkuf olarak de
vam edilecektir. 

Bay Ali Sami An-
kara ya Gitti 

İstanbul 21 (Hususi) - Af
yon inhisarı umumi müdürü 
bay Ali Sami inhisarlar bakan
lığı ile temas etmek üzere An
'karaya gitmiştir. 

Yunan Maliye 
Bakanı 

Atina 21 (Hususi) - Yunan 
maliye bakanı M. Pezmezo&"lu 
yanında iki mütabassıs bulun
duğu halde Londraya hareket 
etti. Orada Yunanistanın dıı 
borçlan hakkında dayinlerle 
ırörüıecektir. ~ 

müntehip intihabatının bitmesi 

üzerine sandıklar kaldırılmışbr. 
Bu münasebetle şenlikli alay

lar yapılmış ve nutuklar söy-

TAYYARE SINEMAS 
,,;;;;;;;;;;;;;;o;;;;oo..;.; _ ________ ;...;,; __ ;...;.;;;.;;.,;a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~----;,;m;;..~..-.--;;,;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;-

TE LEFON aıs1 BugUn TELEFON 3151 

8000 kız arasından seçilen 200 güzel kızın iştirak ettiği 

senenin en şen filmi. 

Roma Çılgınlıkla ı 
Amerika ve Avrupalıların gö~bebeği olan büyük sanatkar 

Eddle Cantor tarafından çevrilen bu filim seyircileri kahka
halara gark ediyor. 

Filmde Romanın meşhur e1ir pazar1an - Dillere destan olan 
Roma hamamları - İmparator sarayının debdebe ve haşmeti için
de çevrilen entrikalar - Aşk - Hır~ - Kıskançlık - kötülük ve eyilik 

Ayrıca FOX dünya havadiıleri [ Tilrkçe sözlü ] 

Seans Saatlan: Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 Perşembe 
13 - 15 - .17 talebe aean.tı Cuma 13 iJavc Hansı 

Anka-

Güneş, 
utulacak 

• • 
ı 
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BnJgar Başbakanı Diyor Ki 
.•........•....................... ,, 

Konseyin Karan Bizi 
Memnun Edemez 

----...:ır.---Sofya 21 ( A .A ) - Başba· rine getirilmesi lazım olduğu 
knn bay Gorgiyef uluslar ku- kanaatinde bulunduğumuz için-
rumu konseyinin Bulg11ristan dir ıki memleketin hakiki vazi-
bakkındaki kararlarına dair 
matbuata şu beyanatta bulun- yeti itibarile yerine getirilmesi 

mümkün olmıyan taahhütlere 
mu~ur: B 

Konseyin kararı bizi mem- gırışmeyiz. u münasebetle 
Bulgar noktai nazar na müzanun edemez. Bulgaristanın öko-

nomik h l·kında m liye komi- hcret eden k onsey rcısı 
tesinin verdiği çok nikbin bü- ve Türkiye Cumhuriyeti dış 
küm ere harşı hükümlere karşı bakanı muhterem Tevfik Rüştü 
itirazlar taahhütlerimizi tubnak A ras'a minneitarJığımı nrzct-
nrzıı undan ileri gelmiyor. Bili- kendim için güzel . bir vazife 
kis maliye komitesinin mütalcui bilirim. Bulgaristıının yakın 
nın ehemmiyetini takdir edi- komıusu olan Türkiye, memle· 
yoruz Mali vaziyetimizi tetkik ketimizin hakiki va1.iyctini bil-
için yaptığımız gayretlerdeıı melde ce bu iıoteği hattı hare-
dolayı kendisine minnetarız. k ctimizin doğruluğunu teslim 

Biz her ta hhüdün ye- etmektedir. 
••o•• 

Şan~ölyeŞuşingDiyor [{İ 
Bize Samimi Olarak Gelenlere 

Barış Eli Uzatalım 

Şaw~olye ~u~rng 

Viyana, 21 (A.A) - Salz- tizam ve sükunetini korumak 
burgda vatan cephesinin bir üzere tedbirler alacağını söy-
toplantısında başbakan bay lemiı ve demiştir ki: 
Şuşinğ demiştir ki : Bize samimi olat"ak gelenlere 

Herkes Avusturyanın bir Al- barış eli uzatalım. Falpat Av-
man ulusu olduğunu bilir. Fa- rupaya fikri ile istiklal prensibi 
kat Avusturya ulusal vazifesini üzerinde biç bir mün kata ka-
ancak müstakil ve bakım kal- bil değildir. Bütün Avusturya 
dıkça yapabilir. Bu istiklal ve vatan .severleri yeni vatan cep-
hakimiyet ve bu hürriyet bizzat hesindcclir. Burası Avusturya 
Alman milletinin ve dünya ba- fikri ile ulusal duyırunun teme-
rışının menfaatı namına lcoru- lidir. 
nacaktır. VİYANA 21 (A.A) - Noyes 

Bay Şuşing hükümetin iç .si- Niner Tagbelata ~öre Avustur· 
yasası programını anlatmıt ve yadaki Nazi teşkilatlan miifet· 
düşman olarak gösterdiği Na- tişi bay Habiht Mundkhene 
ziler ihtilali sosyalistler ve ko- iclmiştir. Bu şehirde Nar.i faa-
müniıtlerc karşı hükumetin in- Jiyeti yeniden başlamışbr. -·. ·-

Moskova Elçiliğinde 
B. Vasıf Çınar Danslı Bir Suvare Verdi 

Moskova, 21 (A.A) - Mos- Budiyeni, ticaret komiser mu-
ko••a büyük elçimiz bay Vasıf avini; hariciye, mlldafaa Ye ti-
Çinar evelki akşam elçilik bi- caret l<omiserliklerinin ileri ge· 
nasında danslı bir suvare ver- lenleri, Sovyet Rusyanın An-

kara büyük elçisi bay Karahan 
miştir. Suvar~de hariciye ko- e bütiin sefirlerle sefaret hc-
miser vekili Kistin.ski, müdafaa yelleri ve bayanları baıır bu-
komiseri muavinleri general lunmuşlardır. ......... 
Cenevre Görüşmeleri -----·--.. . 
Şark Anlaşması Yapılması için 

Ümıt. Verici Görüşmeler 
Cenevre, 21 (A.A) - Havas 

. Ajansından; 
Lort Eden son toplantıdan 

çıkan neticeyi anlamak üzere 
müracant eden 2'azetccilcre. 
konseyin bu akşam da,iılmak 
ıhtima!i olduğunu söylemiştir. 
İngiliz delegC3İ bay Laval'ın 
müzakereler esnasında ve bil
hassa S r iıinin halli hususun
daki mcstıisinden sitayiıle bah
ıetmi' ve İtalya - Habcıistan 
arasındaki hadisenin bay La
val'ın ,ahıi nüfuzu sayesinde 

b.rlikte · 

vehamet kespetmesinden korun 
duğunu ilave etmiştir . 

Paris, 21 (A.A) -Tan gaıe
tesi diyor ki: 

Ccııcvrc ıörüşmelerinin so
nunda bir şark anlaşması ya
pılması için ümit verici görüş
ler var. Almanya kendi menfa
atlarma karşı giderek Eylül 
muhtırasındaki itirazlannda is
rar bile etaa orta Ayrupa ba
rıımın clbirliğile verilecek za· 
manlarla kunetlendirilmesi fikri j 
biç de bıra1ulacak deiildir. 

dir-

oy 
E 

Londra, 21 (H.R) - Lioyd 
Georgc UJusl r ara~ı meseleler 
hakkında şu bey uatta bulun
muştur: 

- Kuraağımız ökonomik ve 
soysal ~urum planı ile kullanıı
cağım11.: malzeme nckadar mü
kemmel olursa olsun b nşa dn
yanmaz da kumlar üzer ndc 
kurulmuş bulunursa çabuk yı· 
kılacak, mahvolacaktır. Sar 
mesele inin. Macar - Yugo
slav ihtilafının halledilmiş bu
Junmasındnn sevinmekteyim. 
Bu iki dava da tehlikelerle 
dolu idi. Kral Aleksandınn ölü· 
münü takip eden kanııklık
lan dağıtmakta milhim rol oy
nıynn B. Edenin f aliyetile if-
tihar edebiliriz. Fi\U'imce genel 
mahiyette sükunun ve bıırı~ın 
sağlamlaştmlmnsı için yeni te
~ebhüste bulunulacak zamandır. 

s 

• Cor yo 

. uit C<Jl"Ç 

Azımkiir ve cesuroıne bir siyn
snnın uluslar ara~n durumun teh
likelerini ortadan keldırab "le· 
ceğine kaniim. Bu son yıllarda 
takip ettiftimiz !iynsadan daha 
açık ve dahn lcat'i bir siyasa 
takip etmeliyiz. Eğer böyle bir 

vr ada 

· teşebbüsün b~mda İngiltere 
bulunursa acun bütün ihtilafln
rın hallini kabule amade bulu· 
nt? caktır. Avrupaclaki ırk kav
gaların karışmamız için hiç 
bır sebep yoktur . Bu da 
bizim için bir üstünlüktür. Bir
lqik Amerikanın da ne kadar 
geni~ olursu olsun bütün bu 
iki büyük unıuru ihınal ede· 
miyeceğinc lumiim. Bu gerçek
lik Avrupa kadar Osean Pa-
ııifik bar1~1 için de tatbik olu
nabilir. Unutulmamalıdır ki Pa
s fik Oscan durumu, harp ba
kımından, Avrupadan daha 
ziyade tehlikelerle doludur . 
Doğuya doğru bir hareket Bir
leşik Amerikanın çalışma or
t klığı olmadan meyva vere
mez. İlkin bu büyük memle
ketle anlaşmalı, ondan sonra 
da acunun barışını :sağlamla· 
mak için c!cle çahşmalzyız. " 

anı 

Yunan Fırkaları Bu Planın Ana 
Hatlarında Uyuşa Bilecekler Mi? 
Atina, 21 (H.R) - Fırka 

liderleri perşembe günü ulusal 
koruma iıini görüşmekte de
vam edeceklerdir. B. Venizc-
fos ıon bir mektubunda ruüta
leaaını bildirmek için hüküme
tin noktai nazarıQı öğrenmek 
arzusunu izhar ettiğinden bun
dan önceki üç celsede cereyan 
eden müzakerelerle sali· 
biyettar bakanların mütalcala
nnı ihtiva eden zabıtlar Libe
ral fırkası reisine gönderile· 
cektir. 
Perşembe günkü toplanbda 

fırka reisleri noktai nazarlannı 
bildireceklerdir. Bütün bu gö
rüımelerin daha üç celse de
vam edeceği zannediliyor. Bu 
aralık bay Venizeloı ta noktai 
naza.nnı taşıyan muhtırasını 
göndermit bulunacakbr. 

Mallye Bakanının 
Seyahatı 

Maliye bakanı Londraya git-

Bulgar Kıralı 
Varna'da 

Sofya 21 (A.A) - Varna'da 

bulunmakta olan kıral Boris 

askerlerin ve liman amelesinin 

geçid resminde bulunmuştur. 

Eskiden müfrid fırkalara men

ıuü olan bu amele bugün yeni 

devlete tarafta'r bulunmakta

dırlar. 

Maskeli Baloda 
Yananlar 

Berlin, 51 (H.R)- Euen'de 

Terilen bir maskeli baloda 

yanıın çıkmıtbr. 12 kiti aiır 

surette yaralanmıthr. 

Filı,7"i11i blr muhtıra ile bil
dirocek olaııBay lrenizelos 

mek için bu görüımelerin ne
ticelenmesini beklemiy~cektir. 

lngiliz dayinlerile müzakerata 
giriıecek olan Yunan heyetinin 
çar~amba günii (Yarın) hareket .. ..... 

etmesi de muhtemeldir. Ulusa) 
kurum için icap eden kaynak
lara gelince hükumet çevre
sinde bu itin yalnız hükumete 
ait bulunduğu bundan ötürü 
fırka baıkanları arasında bir 
görüşmiye konu olmıyacağı 

söyleniyor. Bu konferaslann 
güdüşü ulusal kurumun blitün 

fırkalarca onaylanacak şekilde 
organize edilmeıinden ibarettir. 

Bu programın tatbikine gelin
ce bu her hükumetin kendi 

salahiyctlerinc taallük eden bir 
iştir. Bu bakımdan fırkaların 

proiramlarına gör"e kaynakla

rın bulunması işi de deiişebi

lir. Ulusal koruma proiaarnı

nın temelinde fırkalar anlaşırsa 

hükumet gereğen kredileri bu .. 
lacakhr. Bu kredilerin mebu-
san meclisinde her fırka kendi 
fikrini ortaya koyabilecektir. 

Uluslar Konseyi Bitti 
Devlet Adamları Dönüyorlar 

Nazırlar Toplantısı Elizede 
Cenevre 21 (Hususi) - Ulus- döndüler. 

lar kurumu konseyi ıeksen dör- Paris 21 ( H. R ) - Nazır-
dilncü devresini bitirdi. Bu top- lar meclisi Elize sarayında Bay 
lantıya iıtirak eden devlet Lebrünün baılcanlıiında top-
adamları Cenevreyi terkediyor- landı. Dıt bakanı bay Lava} 
far. Bay Liivinof, Alo isi ve Be- uluslar arası görüşmeler hak-
neı bu akşam memleketlerine kında izahat verdi. 

A vusturyaya Dokanılamaz 
Viyana, 21 (Hususi) - Şansölye Şuaing buıün yeni bir nu

tuk söyliyerek dedi ki: "Avusturyanın istiklali yalnız bir Avus
turya davası deiildir. Bu istiklll Alman milleti kadar bütün 
acunu alakadar eder. Avusturyanın iıtilc.lili korunmalıdır. Zira 
Avusturya Avrupa sulhunun kefilidir. Bunun içiDdir ki Avuatur
yanı.rı istiklaline kimsenin dokunamıyacai'na emin bulunuyoruz .• 

• 
eyın 

•••••• 
Soıı Toplantısı 

- Raştaı m Bu ı cı safuıedc 

lanblarmı müteakip yaptıklan 
teb1iğde kendilerini doğrtdan 
doğruya .ılakadar eden mesc· 
leleri gözden geçirdikten onra 
Roma itilaflannn müncer olan 
son diplom tik 1110takcrattnn 
hüdis olan umumi vaziyet hak
kında noktai n:ızar teati ettik
lerini biluirmişlerdir. Balk n 
ınilmc silleri bu anlaşma!arnt 

yüksek ehemmiyetini takdir ve 
dermeyan edilen prensipler n 
uluslar arasl hayattaki faid .. 
lerini teslim husu unda mu•:.
bık kalmı~lardır. Balkan itil fı 
banşm kurumu uğrunda urfe
dilcn gayretlerden ancak se
viç duymakta ve bu anlaşma
Jann orta ve şarki Avrupada 
sulhun takviyesilc Uikadar bu
lunan bUtün i\Jkelerin vaziyeti 
de hesaba katılmak suretile 
faideli bir taı-zda itmam ed: .. 
lecegi ümidini beslemektedir. 
Balkan itillifı::ıı teshil ~defl 
dört devletin vekilleri nol· .. .i 
nazarlarının tamamen mutal .. -
katını ve hali hazırdaki mes- 
leler k;U"şısmda evclcc de çok 
gü2:el neticeler verıniş olaıı 

ayni mUşterek siyasayı takip 
hususundaki kuvvetli arzularını 
bir kere daha miittcfikan tes· 
lim etmişlerdir. 

Borca Karşı 
Radyum İstiyorlar 
Vaşington, 21 (H.R) - H::

kümet, Belçika hükümctine 
harp borçlarından kurtulmak 
için 230 gram radyum verme· 
sini teklif edecektir. Belçika
nın senelik radyum istihsalatı 
60 2'ramdır. Bu çok kıymettar 
madenin bir miligramı 50 - 60 
dolar degerindedir. 

Hitler Söylerken 
Kulak Tıka?nak Suçtur 

Berfin, 21 (H.R) -Rayşfüb
rer'in radyoda söz söylediği 
zaman kulak tıkamak bir ıuç 
sayılmaktadır. Berlin birinci 
ceza mahkemeıinin bir kararı 
bunu göstermektedir. böylece 
kulağını tıkayan bir Berlinli 
bir ay hapis ccza!ına mahkU.111 
edilmiştir. 

Bulgar Gazeteci
leri Pragda 

Prag, 21 (A.A) - Bulgar 
gaztecilerinden mürekkep bir 
heyet bir kaç gün kalmak üze..
Praga gelmiştir. Bu heyet Kü-
çük iti Bf matbuat tcşkı!fitın• 
benzer bir Bulgar - Çckoslov~ 
matbuat anlaşması tasarlamak 
niyetindedir. 

Türk Delegelei 
Atinada 

Atin:ı, 21 (Hususi) - Bura
da bulunmakta olan iki Türk 
mürahhası Yunanisbında bay
tarlık işlerinin ne suretle idare 
edilmekte olduğunu tetkik et-
mekte olup T\lrkiye - Yunanİ5" 
tan arasında baytarlık işlerin• 
ait olmak üzere bir mukavele 
akbna imkin olup olmadığı11• 

da rniitalea etmektedir. 



( 22 Kl.nunuaanl ıeas "'I eni Asn-

SEZARLAR DEVRİNDE BİR ŞARKLI PRENSES 

E PATRA 
MISlR KRALİÇESİ 

-1- YAZAN : PAUL REBOULT 
Küçük Kleopatranın çocuk

luğundaki büyük eğlcnc~lcrin
den birisi babasının traşını 
ıeyretmckti. 

Kr.a1 Xlll Ptoleme zannedil
diği büyük siyah sakallı, şahin 
taçlı bir hükümdar de2'ildi.Sejit 
hanedanının ahfadından olan 
yu\•arlak yüzlü tıknazca bir 
adamdı. Ve hiç tc Mısırlı de
ğildi. Çünki bu hanedan a~Ien 
Yunan idi. 

Bütün ecdadı gibi onun da 
yüzü traşlı idi. 

Prense~ kedi, kuş ve tanrı 

resimlerini taşıyan sütunlar 
arasında bir .sıçan gibi yandan 
yana koşardı. 

l' oskoca kapıların üzerine 
gerilmiş ağır itlcmcli kumaş
lan güçlükle kaldırır Ptoleme
nin .sarayında serbest dolaşan 
maymun sürülerini ürkütürdü. 
Kendisini yakalamaya çalıştıkla 
n zaman kocaman kahkabaJarhı 
ellerinden sıynhdı Nihayet deve 
kuşu tüyünden büyük bir yel
pazenin \'erdiği serinlik altında 
kendini berberine teslim etmiş 
olan Mısır kralı Xlll Ptolemenin 
büyük salonuna girerdi. 

Bu san'atkarm emri altında 
bir düzine köle vardı ve bun
lar ellerinde güzel kokulu bez
ler, makaslar, çenberlcr, 
aünger taşlan cildi yumuşat
mak için kokulu yağlara kanş
tınJmış yumurta sarısını, kılları 
düşüren çam sakızından yapıl
mıf merhemleri ihtiva eden 
kupalu, kq tarakları ve kul-
'tanılmağa hazır üzeri tükürük
lenmiş bir bile taşını tutar
tutarlardı. 

Çocuk, berberin hilil şddin
dcki uıtura•mı kıralın çeneıi 
üstünde dolaştırdığını görmeğe 
bayılırdı. KıraJ, elinde bir çelik 
ayna, muameleyi takib ediyor
du. Bazan aynada küçük pren
se!"İ gördüğü olurdu. O zaman 
berberi durdurur ve can sıkın
hıile: 

- Haydi onu ·çocuklar dai
ruine ırötürsünler! Derdi. 

Bafı Dertll Bir Kıral : 
Prtnsu Kleopatra 12 yaşın

da iken boş yere sormuştu : 
- Ba~am nerede ? Yakında 

ıclmiyecck mi ? Nereye git
ti? 

- Kıral Romacfa ... Cevabım 
verdiler. 

%evkine vermişti. 

Altın kupası ile fil dişi Flav
tası arasında, Kleopatranın ba
bası cennetlik günler geçirirdi. 
Ecdadının Mısıra soktuğu deb
debe ve ihtişam onun umurun
da değildi. O Flavta çalar, du
rurdu. 

Krallığı zengin olmuş, fakir 
olmuş, ne umurunda! Flavta 
çalar dururdu. 

Roma Mısırı ilhak niyetinde 
imiş, buraya a-öz dikmiş, ne 
umurunda! flavuta çalar dururdu. 

Bu sevimli sarhoş güçlükler 
arasında ~'!ndeliyor ve Latin 
elçilerine söylediği sözleri bıç-

' kırıklarla keserek Mısır işlerini 
düzeltmeğc uğraşıyordu. Bu
nunla berabtr, sarhoş kafa.sın
da çakan bir anlayış şimıeği, 
şu aç gözlü cumhuriyetin, Ro-
manın krallık için bir tehlike 
olmaj'a başladığını anlamasına 
yardım etti. 

O vakıt Xlll Pto!eme gemi
ye bindi ve Roma yolunu tuttu. 

Orada 800 Senato azasını ve 
cumhuriyetin güçlü buyuranla-
rını karşısında bulacaktı. Bunu 
düşünerek, yanına birçok para 
almıştı. Görülüyor ki pek o 
kadar ~er.sem değildi. Bir hü-
kümette iş ba~mda olanlar ne 
kadar çok olursa, reylerini el
de etmek te o kadar manaflı 
o]ur. 

Senato azası on üçüüncü 
Ptolemeyi samimiyetle karfll&-
dılar. Ona iş ziyafetleri çekti
ler ve ııra tatlıya gelince, ma
li anlaşmalar yapmağa koyul
dular. Roma, rü~v t memleketi 
olduğunu gösteriyordu. 

Cumhuriyet fakirdi. Cumhu
riyetçiler de fakirleşmf!kten 
korkuyorlardı. Öyle ki, Xlll 
Ptoleme bir sülüklü bataldıia 
düşmüş ~bi. son kaynaklanna 
kadar emildi. 

Ne ehemmiyt:ti vardı. Orada, 
Şarkta, Mısır topraiı verimli 
idi. Emniyet verici bir karşı
lıkb. Senatörler XIll Ptolem'in 
Yannı yoğunu alıp kendisine 
müıait davranacaklannı Yadet
tikten ıonra, Senatörün en ileri 
a-elenleri Mısır kralına ödün~ 
para vermek için bir sendika 
kurdular. Bu, fakir memleket
lerin zengin memleketlere 
bugün yaptıkları istikradara 
benzer bir f eydi. XllI Ptoleme 
bu parayı da, tekrar Senatör-
lere daj1ttı. Bunlar, devlete 
hizmet eder gibi görünerek, 

- Evet, Mısır işlerini düzelt
mek için konuşuyor ... 

- Ya... Öyle ise bekleriz ... 
Küçük Prenses babasını se

'"erdi, fakat sevgisinin hududu 
\'ardı. Şimdiden onu muhake
me ediyordu. Kusurlarını a-örü
yor değildi. Siyasi işler üze
rinde müzakereyi nasıl becer
diğini kendi ~endine soruyordu. 

, ondan türlü türlü bahtişler ko
panyorJardı. Kral Şarka d6ner 
dönmez burada &lünç aldıiı 
paranın iki mislini ödeyeceği 
kararlatbrılmıştı. 

Doğrusu şu ki, Kral on üçün
cü Ptolcmc saltanab müdde
tince bir dakika hile ayık gez
medi. Hep tahtı üzerinde kal
ID)fb, çünkü kalktıiı zaman. 
duramıyordu. Yan ayık oldu
ğu zaman da Flllvt.a calmalc 

Bu mali f elik etler içi-vle 
XIll Ptolemc için bir teselli 
vardı. Romada, o vakte kadar 
bilmediii Pompei praplannı 
tanımış ve damağına düşkün 

bir adam K"ibi tatmıı Ye ıev
miıti. 

Prenses Kleopatra 
Bu sarhoıun alb çocuj-u ol

muıtu. Kleopatra kızlannm ea 
pzeli idi. Çok ylrek avlayıa 
lür 1udm cJaoeaiım göıteren 

bütün sevimler onda toplan
mış~ı. 

Bumu biraz uzun olmakla 
beraber, yüzü çok narindi. Ka
·ra saçları ışık altında, maon 
kızıJlığına bürünürdü. Hala da 
Manastır, lşkodra ve Selanik 
kadmlannda öyledir. Mavi ve 
uzun gözleri, bu sıcak kara 
saçlarla tez.at teşkil ediyordu. 
Mevzun bir vücut, ince kol ve 
bacaklar, çok küçük eller ayak
lar onu bir kadın minyatörünc 
benzetiyordu. O yaıtaki ço
cuklara vergi olan ağırlık on
da yoktu. Daha on bit yaşın
da iken ilerideki halinin küÇük 
bir nümuneai idi. 

Prenses Kleopatrayı erkek 
ve kız kardeılerinden ayıran 
şey okumıya olan hevesi idi. 
lskenderiye kütüphanesini sık 
sık ziyaret ederdi. Orada ya
zıcılar hurma yapraklariJe yel
lenirken, Hiyer_oglif ya:ı.ılann
da güneşin ortasında bir nokta 
olan bir daire olduğunu, güver

cin resminin kut manasına gel

diğini. ay resminin yıldızlara 
delalet ettiğini ve Horus'un 

daima bir atmaca ıeklinde gös
terildiğini onlara öğreten bu 
küçük kızdı. 

El yazılarını, içinde saklan

dıkları bronz kutulardan çıka
np açar, resimleri anlqtınr, 

yazılan teırih ettirir ve dünya 
milletlerile tabiat sırlannı öğ
renmejl istek gösterirdi. 

"İfte böylece sekiz dil öiren
di ve zamanınm fennini teşkil 

eden dojru yanhf bilgileri ka
zandı. G~lecek Kraliçe, yer 
yüzünün güneıe olan uzaklığı
nın, aya olan uzaklıktan iki 

kat fada olduğunu, yer yüzün
den Venüı çoban yıldı.:ı.ına olan 
mesafenin, güneşe olan mesa
fenin 3 misli olduğunu ve top

rağın, bir halka gibi, su ile 
çevrilmiş olduğunu öirenmiıti. 

HOCUJ bir giD ona bir resim 
a-ötterdi: 

- İfte Prenses, dedi" Af
rikamn ortamıda oturan garip 
mahluklar! 

- Nasıl, böyle yanıı insan, 
yansı keçi mi? 

- Evet, Prenses 1 Sane1lu 
Alsmımet bu hususta kat'idir. 

- Ne tuhaf! Ve İen ne gü· 
zel ıey 1 

Tabii tarih deraleri ona ay
nı derecede faydalı bilgiler 
vermişti. Meseli : Megasten' de 
okuduiuna g.Sre Hindistandaki 
Skiplerin ayaklan yılanlar gibi 
kıvnhrdı. Ganj nehri kaynak
larında yaşıyan Astan'Jerin ise 
ağzı yoktur. Ve bunlar tenef
füs ettikleri kokularla yaşar
lar. İ%igor'un eserlerinden öğ
renmittir ki Hintliler yüz kırk 
ıene yaşarlar, zira engerek 
yılanın eti ile taayYÜf ettikleri 
için aaçlan ve elbiseleri bit 
tutmu. 

- S0'1U Voı-

-son Dakika:. 
Bitler Sar'a Gidiyor 

Alman Nazırlar Meclisi Buz· yare 
Programını Hazırlıyor 

---------------------... ----....... --------~-----Be r l in 21 (H.R) - Bavyerada dinlenmekte olan Rayş Führer Bay Hitler Berline döndü. 
şın kurumunun yıldönümü münasebetiyle yann (bugün) verilecek olan diplomatik ziyafette ve 
bul resminde bulunacaktır. Resmi çevrelerin duyumlarına göre Bakanlar kuruıou Perşembe g 
Hitlcrin başkanlığı altında toplanacak İç ve Dış siya.sayı tetkik edecektir. Bu arada Martın onu 
Bay Hitler'in Sar'a vukubulacak seyahatım hazırlıyacaktır Hitlerin Sar,a ayak basacağı gün bü 
kurtuluş şenlikleri yapılacakhr. Yine ayni çevrelerde söylendiğ-inc göre Bay Hitler bir ayan 
lisi kurmağı düşünüyor. Eğer bu düşüncesi katiJeşirse iyinın toplanacağı yer Münib Kenti 
caktır. Dış .siyasaya gelince bekanlar lmrumu doğu ant]aşma.u hakkında Fransanm .son teşebb 
)erine verilecek cevabı hazırlıyacaktır. 
Almanyanın doğu antlaşması hakkında Eylüldeki görüılerinin değişmediği oranlanıyor. 
Bugün Berlinde Fransız-Alman delegeleri arasında ticari görüşmeler de başladı. Bu görüşm 

iki ülkenin genci ticari yöntemlerile birlikte Sar'ın Almanyaya dönmesi üzerine ortaya çıkan mes 
lerlc alakadardır. 

Rus -Fransız Dostluğu 
----------------------------· .... -----------------------------

Rusya ile Kurulan Dostluklar Şar 
Avrupa' da Barışın T eminatıdırla 
Moskova 20 (A.A) - Tass r B. Litvinofun beynelmilel teşriki r anJaşmanın ve Balkan anlaş 

ajansı bildiriyor ; mesai sahasındaki yardımları sının azası sıfatile girişmiş 
lzvestiya gazetesinin Ccnev- çok kıymetli sayılmaktadır. Bu duğu taahhütleri hesaba ka 

redeki muhabirine beyanatta hususta yalnız mütecavizin ta- caktır. Küçük anlaşma 
bulunan Bay Tituleıko şöyle rifini zikretmek kafidir. Eğer Balkan anlaşması ve Fr 
demiştir : bu tarif bfitün devletler tara- ile olan ittifakımız harici si 

Romanya ile Sovyet Rusya fından kabul edilecek olursa setimizin esasını teşkil etm 
aruındaki diplomasi münasc- harbı ilan edenler mes'uliyeti tedir. Romanya ile Sov 
betlerinin yeniden tesis edilmiş münakaşa götürmez bir surette Rusya ve Sovye\ Ruıya 
olması keyfiyetini siya.sal ha- tesbit olunmak sayesinde harb Fransa arasındaki dostluk b 
yatımın en mühim itlerinden ilanı çok müşkül bir bale ıe- tün bu ittifaklann normal 
adde.diyorum. Memleketlerimiz leccktir. Romanya Avrupanın .surette faaliyette bulunmala 
arasında dostluk mevcud olma- her tarafında yapılmakta olan nm zamanını teşkil etmekte 
sını amir olan coğrafi ve tari- müzakereleri büyük bir alika Bu ittifaklar hiçbir devlet ale 
bi şeraitten başka, Sovyet Rus- iJe takib etmektedir. Roman- hine müteveccih deiildir. 
ya ve Romanya zimamdarları- yanın coğrafi vaziyeti onun bir Avrupanın bizim memleketi 
nın beraber tensiki hakkındaki prk misakının akdi için yapıl- miz tarafından İfl'•l edilmek 
telakkileri dolayısilc iki mcm- makta olan müzakereJerin bir olan kısmın da sulh için bir 
leket beynelmilel bayatta be- in e•vel neticelenmesini arzu teminatbr. Bu Sovyet Ruı 
rabcrce yürümek mecburiye- etmekte olmumı izaha kafidir. ile olan münasebetlerimizin i 
tinde bulunmaktadırlar. Bay Biz Roma itilafını Tuna havza- kişafım ne kadar takdir e 
Litvinofun şahsiyeti, daha Rus- sında yapılacak bir teşriki me- mekte oldui"umuzu gösterir.Zir 
ya ile Romanya arasında hali aaının csaaı addetmckteyiz. Rusyanın Fransa ile olan m-
hazırda mcvcud olan doıtane Romanya ita itilafa bütün sa- nasebctlerc ne kadar büyü 
münasebetler teessüs etmeden mimiyetile iftirak edecektir. bir ehemmiyet atfetmekte o 
evvel takdirimizi ka:ı.anmıfbr. Fakat bunu yaparken küçük duğunu biliyorum. ...... " .. B;;;·ş········s·· .. ·~·b .... ;~·· .. ş··· .. ~~~~t ............... s;;;~·~·;d~ ..... . 

' V. U. Meclisinde 

V 1 d Es •d• Kadİnlar e ra e en ır '' Samsun 21 ( A.A ) - Mid 

- Başteraıı bifinti sahiltdt -
buııı ihlll etmek istiyen her
han~ bir de-.letin önüne bir 
mini çıkarılmış olur. Kendile
rine bu teklifler bildiriJmit 
olan devletlerin bu hu1119faki 
meı'uliyetlerini idrak etmeleri 

icabeder. Geçen yıl Uluslar 
kurumu büyük bir ulu .. 
ıun kendisine iltihakına ıahid 

olmuş ve bu bily&k ulus ban
tın tarsini emrine İftİrake 
olan arzuıunu müıbet bir 
surette izhar eylemiıtir.Sovyet 
hükiimetleri bu karan bir şark 
misakı akdi imkanına yol aç
mııhr. Bir çok aylardanberi 
aJAkadar htikiimetler bu miıa
kın umurlannı tetkik etmek
tedirler. Hepimiz için herhaagi 
bir memleket bir tecavüze 
kaJkışbit takdirde biitiiD ıulla 
taraftarlannı kartısında bula-

cakbr demenin zamanı gelmiş
tir. Bay Litvinof ile ben reami 
vesika ile bu iti iyi bir aeti
ceye iaal•tm•k hususundaki 
amıimizi izhar ettik. 

Bizim lmitlerimiz bop 
çıksa da miifterek temaytU
lcrimiı:i tahakkuk ettimek, ba
rlf teminatlarını arttırmak için 
faaliyetlerimize devam etmek
ten K"•rİ kalmıyacağız. B~n bu
D& kaniim. Barıı aabır, fecaat 
Ye irade eseridir. 

Bay Litvinof bant a-ayrikabili 
teceızidir dedi. Fikrimizi ifade 
etmek için bundan daha iyi bir 
tabir bulunamaz. 
Şark miaakı projuiain ta

hakkukuna uğratmakla beraber 
bay Muuolini ile tamamın mu
tabak kalmıt olduiumuz •ok .. 
tai naıarlan da tehakkuk et
tirmive talıtac•iımıı 2enel em-

dcti biten vilayet umumi mec 
Jisine bu devre için 24 fiy 
seçilecektir. Üyeler arasınd 
kadınlar da bulunacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
niyet herkesin teıriki mesa 

hususunda azmine bağlı bi 

~eydir. Hali hazırda elde edi 
lecek olan kısmi neticeler endi-

ıenia sebeplerinin başka bir 
•cmere vermez yarını dejciştir
me~en her nekadar her şeyi 
aynı zamanda yapmak imkansı 
ise de her fey bir birine ııkı 
sıkıya bailıdır. Tetkikine ıle-
çen yıl baıladıiımız proj 
ile bu yıl ortaya atılmış olan 
projeden müstekil olarak em-
1aiyet Avrupanın her hangi bir 
mıntakaamda tanin edilebilir. 
Ve Fransız hükümcti eminiz ld 
huna katiyen Ye tamamen mu
zaheret •der, 
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EGE KOPUZU - GENÇLERİN 
...................................... lmCEl.I 

SAHİFESİDİR 

Kopuzum uz 
Ey okur! 

Dur ... 
Bakıpta geçme. 
Canevler çivili değil ğeçme. 
Bir defa sor, de: Ozan1.. 

Ne çağlıyor kopuzundan?. 
Gel sende biz gibi ona gö

nül aç. 
Gükre ve dalğalan. 

Görki, her amac 
Bat alıyor kopuzdan. 

Uzaktan duyup geçme: 
Yol seçme .. 

Her yol bir. 
Hep birdir. 

Okunu fırlat bizim yaydan. 
Türkünil naydan 

Deiil kopuzdan dinle : 
Ona se.ar dilinle. 

Gel... 
Uzakta el 
Gibi dunaa; 

Kaldır, fakat vurma; 
Hep aeain oj'lunuz; 
Çaldı;.mız saz deiiJ .. 

Kopaal. 
·" yüce okur 1.. 
"" nı kopuumuıı:Clan k•r. 
~ <.. • ...::'l:a:t :&ayü.ıke:n. •.......... ' ........................... . 
YAGMUR 

Odaımıa pancurları 
ltir elin ficWetiyle 
Camlar sert, c•li1' bjr 
la kamçılaada. 

belir.iz 
sanıldı. 

ldrpaç-

Y aimur bana eiddetli uen
le kanıara1' tiyleri irperti· 
yor. Baza• ailıyan bir ••remli 
Fbi hıçkınyor. Uuklanla an
layamadıjım .,.. uhyamıyaca

tım bir takım ...ter var. Ba
ıun yastıiı• •ıcak çukurlukla
nnda, gözlerim kapalı dahyo
rum. 

Kulaklanm yaimur damla· 
!arının oynak ıarkısma dalmıt, 
kendime blkim deillim. Haya
lim, bir romanıit hayali kadar 
i'eniı ve nihayetsiz tabiatın 
röz yaşlan durdu. 

Büyük ve yuvarlık bir ay 
Yar .. Bir projektörün gümüı
ten ıtıklan çiçekler araıında
ki bir yuyanın üstünde .• 

Bir gene kız .. Ay kadar be
yaz ve güı:el, bir yabani dai 
plü kadar ıuh... Sihirli ıcb· 
terinde yanan bir korla bal-
kona çıkıyor. Öyle bir kor ki 
eıelenen killerin arasından 

kıvılcımlanan ateıler gibi .. 
Bir gene erkek.. Elinde ki

tara, baıını ıöie kaldırmıf, 
ıöderi karanlık gecelerde bir
den görilnüp kaybolan yıldız

lar da .. 
ispanya aahillerindeyiz ... 
Tatlı bir serenad ha•anın 

koynunda bir yılan iİbi sinai 
•e zehirli gilzel bir kadının 
kıvrıntıları içinde yuyor .. 

Ra ksediyor ... 
Bir çıll"• gibi koıuyor ... 
Ve çıldırtıyor •.• 
Varlıjımda yeni bir bey•

can, yeni bir ihtirasla uya
nıyorum. Din akıam açık 
bıraktıiım peaceremin camla· 
rında yapur damlacıkların..ın 
yolları Ye ylbümde bir ıılaldık 
var ... 

"E. T. 

Kubilay Tepesi 
Arkadaı; İlerleme şu tepeyi görmeden 
Bu tepe Türk kalbinin kinle çarptığı yerdir. 
Kublay, yurdu uğrunda canını veren erdir. 
Geçme göz yaşlannla ona çelenk örmeden. 

Kublayıİı Tüzün ruhu yüce ruhlara eıtir, 
Kublay, dönenmemizde ilk parhyan güneştir. 
Kublay, Türkün gönlünde sönmiyen bir ateştir. 
Geçme göz yaşlarınla ona çelenk . örmeden. 

Akşamın yıldızlan bekçi olur başında, 
Aynı son ışıkları erir menkü taşında, 
Yurdu için can verdi Kublay yirmi yaşında, 
Geçme gö:ı yaşlannla ona çelenk örmeden. 

Ey Türk genci 1 Bu tepe mefküre ocağıdır, 
Cumhuriyet ulusu, Atatürk otağıdır, 
Bu menkô taş can veren Kubliyın yatağıdır, 
Geçme göz yaşlarmla ona çelenk örmeden. 

Nedime Turan 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türk Gencine 
Bu devrim çocuklan hızını senden alır. 
En ileri uluılar senin ardında kalır. 
Sen ki; bugün Bugadır bir ulusun oilusun, 
Yer yüzünde tanınmış uluslardan ulusun, 
Sevin, tenlik yap, durma Atatürkün variken. 
Senıin Türk acununa kuvvet ve inan veren. 
Yılma sakın arkadq hakka tap her in için. 
Her ıeyini feda et bu güzel vatan 'İçin. 

qAHtD TARIK UGURTA~ 
ı ............................................ , ....•.....•.••.....•. 

1935 e Girerken 
1 

- l''ılbaşmda Yazılmıştı -
Sayılmaz yıllardır - Bilmem ne içia ? .. 
Dirimi durmadan stirümekteyiz .. 
Evren denen yerde hep için i{ıtı, 
Dirimin yolunda çürümekteyiz . . ~ 

Ölüm giyimini biçen günleri 
Dirimi yudumla içen günleri 
Bir ııık hıziyle geçen günleri 
Geçmişe bırakıp yürümekteyiz ... 

Sami Nabi Özerdim 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Arkana Bakmadan Git 
- Doatum KUtad Elçln'e -

Rüzgarlarla yanş et, et ol fırtınalara ; 
Enıin bir ufka doğru son hızla sür atınJ, 
Fikrinde yer tutmasın en hazin bir macera 
ihtira.la kanatlan kaçırma fırsatını 
Aıka boyun ej'meden, sür abnı sür yiğit. 

Re1a alsıp ihtiraslar yüksek idealinden 
Eriıin damla damla bağnnda donan sıla, 
Bir kalb sarsıntısını geçirme hayalinden 
idealine doğnı sÜİ' de abnı hızla 
Arkana ıbakmadan git, arkana bakmadan git. 

Manisa : 932 
· M. AH 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I 

Giden Ve Kalan 
Öldü: .Günün ıı;ğı karanhiı yırtarken. 
Son nefesi •erirken çatırdadı k.aryola. 
Söndü mumun alevi kalp son defa atarken. 

·iki uzun el sarktı botlukta saia, aola. 

Aj'Jıyor betbaht anne kucağında yavru!ar, 
Onlar timdi bir öksüz, o da bundan sonra dul. 
Karanlıkta çınlayan korkunç hıçkırıklar var. 
Yaralı bir kalp diyor: Yavrum koynuma sokul!. 

T-ımum l\'ilıaıl 

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

Renk 
ÇepÇevre boyun · ej'~iı ağaçlar, 
Gün sanki kızıl · dalları tutmuş. 

• Akıam... Yi~e Jlkin bir ağaç var 
Gün reİıgi~'i üıtünde unutmuı. 

1Uistenı Aknısv 

Türk Kadını 
Bugün kıvançla andık o değerli adını 
Ey kurtuluş cenginin azametli kadını; 
Gözünde yaş yok artık çünkü esir değilsin, 
{'nünde bütün vatan, bütün millet eiilain. 
~avaşta son kanını veren, senin evladın. 
Sen asker anasısın unutulur mu adın ? 
Binbir eserin vard;r, ortada mefahirin, · 
Ninesi.sin, sen verdin ilhamını şairin. 
Baban bir teşkilatçı cumhuriyet yolunda, 
Çalışma kudretini sen yarattın onunda. 
Korkudan miskinleşen kalblere kuvvet verdin, 
Uyutulmuş kinleri kudurttu yasın, derdin. 
Harpte yaralılara uzanan oellerin 
Silah ta kullanmıştır uğrunda mef kürenin ; 
İstiklali kazanan ordular eserindir. 
Ulusa hayat veren " Atatürk ,, te senindir. 

............................. ~~~:~.~: .. ~~~~~~.~:~:.; ... ı 
Bu Gün . · 

Eskiden " Türk ,, adı hiç anılmazken 
Herkesin gönlünde yaııyor bu gün. 
B~ ~ Gazi " çıkardık Türkiye'mizden 

ı ı " .Atatürk ~ adını taııyor bu gün. 

Yüzümüz babya hızla çevrildi, 
. Ş..Şlar içindeki 'paslan sildi, • 
Eski düıünceler artık devrildi, 
Yenilik yürekten taşıyor bu. gün1 

1 • 

Giıümüz g<irmüyor ıeriyi artık, 
B~ eski şeyleri geri fırlattık, ' 
A b A • d'-" ( • T '. ' I J • ra ın, . cemın uını athK, 

~.y~~ilik' 'baılardan aııyor bu g~'. 1 
t' fi 

• ' • • • 1 'i ,, .. ı r- .. ~ '• • • , 

• 
Temiı:lendi akan çamurlu ıeller, 
T e~ndi esen o tozlu yeller~ 
Bizi füçaüı.: sanan yabanb, eHer, 
Bu ftQİ itlere ıaşıyor bu p. , · 

• , • ... J 

.. { 

• · M. Blngöl r·Kızdsu 
.. 1 • • r ' · ,. 1 •••• , ••••• ~~·····•r•••• ... ••••••••••••••••••••• ..... •••••••••••••••••• 

· Aşka. E~v.e<la .. 
Artık d\lymıyacağım ne heyecan· ne· keder 
Artık dökü)miyecek her gece' göz yapanm • 
Kalbim taıtan olacak hayatımsa derbeder 
Hep derbeder olacak bütün arkadaılanm 

Secde etmek yok arhk önünde bir güzelin 
Elveda yalancı aşk aynlıyorunı senden 
Hasretini çekmek yok kıvrak ince bir belin 
Artık bu ayrıhttan dönmek yok ebediyen 

1 1 

ALI FARUK 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ben 
- ~ami Nabi Ozerditn ·- ş 

Ben ıüzel sevmek için yaradılmıı bir ruhum 
Bende yalan katkısız bir ıevıiye imaa Tar 
Aıkın ibuetile yaralanmııtır ruhum 
Yanan bu saf kalbimi• her yerind• fiıaa var 

Belli olmuyor yalnız teusürllm yijzümdea · 
Kalbim bu hicran ile hep yas bailamaktadır. -
Çok yaı akmıyorsa da kör ola .. sözlmdea 
Kalbim ah r için, için hep kan atlamaktadır 

.Al. Şefik Ungtıtt 

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

Yeter Artık 
~kımın türbesi, göğü 1andıran 
O e';.gın ıözlerln olsun sevgilim. 
Gönlümü :kanadan, kalbimi kıran 

·Gül yüzün aenin de solıun sevgilim. 

Ayrılık derdiyle oldwn mükedder; 
"Garip,. ten, "Kerem,, den, "Mecnun,. dan beter 
D~~tüiüm gö.z yaıı elYerir, yeter 
Çcktiiim çileler dolsun sevgilirn . . 

İRRAHİM ŞEYDA SEViN 

Vardar incileri -------------- - -
Hani, İnsan ruhuna bahar 

sarhoşluğu veren kadın göğüs· 
leri vardır. İşte Balkan sava
şına kadar ufuklarında Türk 
sesleri dolaşan bu küçücük ka
sabanın bahçel~ri dei yaz gü· 
neşlerinin yaratıcı kudretlerini 
vererek olgunlaıbrdığı meyve
leriyle, içimize yakıcı bir bay
gınlık veren şakayıkları, hanım
elleri ve mis kokulu kadife 
güHeriyle bir kadın göğsüdür. 
Çocukluğumu bu tılısımlı ve 
rayihadan süzülmüş göğüste ge· 
çirmiş olmak duygusu altında 
gözlerimi yumdum. İçimi üzüntü 
ve sevinçten bir bulut kapladı. 
İrkildim. Büyük tiir Hişimin; 
" Bir taraf bahçe. bir taraf 
dere ,, mısraı hatırıma geldi. 
Sanki bu mısra doğduium yeri 

· anlatmak için Hqime ilham 
olunmuştu. lıt• o kadın, şirin 
v~ yeıil bahçe, ben de önünde 
akıp giden dereyim. Üzüntü ve 
Hvinç ... Beraber geldikleri za
man taş gibi oluyorum. Üzüntü: 
aynlıkb, s.eYİDÇ hür Anadoluya 
gelmem. Oztintü aj-ıttı, sevinç 
bülbül sesi. , Ozyntü yağıdan 
i~İy$)rdu, ,sevinç kardet elini 
sıkacagıw · mdan. 

I' 

. Üzün'1i onun . •11 bağrında 
yaF, bayr~iı~ın d~lgalanmaşın
daa sevinç; Kaqınun rengini 
rer'li~ b,.yq~ ~lpsige 
~la~~amd~dı,... . 
' -- ı -• • ,ıı 

. TUrk olaa için toprak, bay-
~~ ve yaiı üç .büyük varlaktır. 
· "Ölmeden: : 

'
1 Türk . toprağın~ basınca ... " 

• J • • 

"Bahricedid,. bizi lzmire ge
tirdi. Kordona çıkınca binlerle 
kiti yıllardır bayrağına hasret 
kaldıiı Anadolunun hür ve te~ 
miz topraklannı sevinç yaşları J 

dökerek öptüler. Ne mutlu öl
meden sana kavuştum deye. 
Ktiçükken, annemden, babam
dan komıularımızdan ve bütün 
Türk olandan iıte bu " Türk 
toprağına baaınca., cümlesini 
iıitirdim. O zaman özünü an
lıyamadıiım bu duygulu cüm-
leden bugün duyduklarımı an
latmak pcünde değilim. Ben de 
onlar l'İbİ ey pz:el toprak; u
na, ne mutlu ölmeden kaYUf· 
tum demekle bantiyarhğımı 
söylemek 'istiyorum . 

-2-
Ttlrk olan için; toprak, bay

rak Ye yaiı üç küyük varlıktır. 
Yıllarca yabaı:a bayrağı albnda 
yapdıktan sonra bir kutlu 
ründe Akdenizin ipekle itlen
mit mavi 16klerinde .al bayra-

j'ımı ıörmek duygusuyla göz 
_ıöze ve gönül gönüleyim. Bu 
haıret Cluyguauna o kadar can
dan vurpnum ki yaıadıkça 
duyıulanmın en ünlüsü olarak 
gönlümde kalacak ... 

Selinij'e ıeldij'imizin yirmi 
birinci günüydü. Bahricedidin 
incecik bir direği ucıJnda dal
ıalanan bir bayrak ıördüm. 
Jlk ;mektepte okurken bir man
zumenin üzerin.de de av.nı bar- · 

- Cahil Arif - e 
rak vardı. İşte o bayrak, tarih
ten yaılı olan ulusumun solmı
yan bayrağı, benim şanlı bay
rağım ... 

- Baba Türk bayrağı? 
- Evet, sus .. 
Birdenbire ne olduaumu an

lıyamadım. Küfür çukuru~a gir
miş iki küstah Rum babamla 

. beni yalnız sövmekle bırakıp 
gittiler. 

-3-
Türk olan için; toprak, bay

rak ve yaiı üç büyük bir var
lıktır. 

- Baba Türk bayrağı? 
- Evet; ıus .. 
Yüz çizgilerinin mana ifade 

ettiklerini bu konuımadan aonra 
anladım. Vapura bi"4aek için 
didinen Türk halkına tok...- .... 
tekme atan jandarmaya aptal 
aptal baktım. Benim gözümle 
göremedigim biıalerce taıkın
lıklar da bqka ... 

Ben bugün bütün benliğimde 
yağının kinini taııyorum. Uç· 
mak perilerinin omuzlarına altp 
taııyamıyacakları büyük kini 
kalbime yerleştirdim; onunla 
yaııyorum. Beni ya,amamdt 
bir az daha güçlü yapan yağı 
varlığına inandım . 

İnanı kinimle tutuyorum. 

-4-
Hazar: aclı ne kadar. Türkae 

Vardar da o derece Türktür. 
Ben; yüz yıllardanberi ayni adı 
taııyan bu denizin ve bu Irma
ğın verdiği emniyetl• acundan 
Türk adının silinmiyeceğine 

inandım. Ey, acunu bir kadın 

ıibi belinden kavrayan büyük 
V d T .. 1 ••• soyum; ~y ar ar ur.{lt uı.: 

gece gönlümde senin a~ •.: k 'l ı

ramanlığını anarak 923 te J. uo;
dayı ile meşhur Vardarındazı 

geçerken duyduğum bunu: 
Urumeli bir uçmak 
Irmağı vardar onun. İlh .. 
Mısraları ile anlatabilmek 

o kadar güç ki ... 
- ı:; -

Doğduium yerden ayrılıyo

r:uz. Oh ... Bu ayrılık anını öm· 
rüm oldukça unutmıyacaiım. 

istasyonda en yaılımız saygı 
değer bir adam bize çocuk!ar; 
ıon defa doğduğunuz yere doya 

doya bakın dedi. Bilmem hangi 
4luygu ile gözlerimiz yaıardı. 
O da sessizce ağlıyordu .. 

- Düt, düüüüüt 
Bunun manasını anc.k ayıı

lan bilir. Bir kaç iyi kalpli Rum 

komşumuzun "rüle güle" efen
dim, sözleri arasuıda Lokomo
tifin kalpleri yalıyan pasla ne
fesler~.ı ; tcnneffüı ederek gö:::
lerimizde ayrılık üziinri.sü iÖ
nüllerimizde Anadoluya kavut· 
mak isteği... lıte, bu iki duygu . 
arasında Vardar kıyılanadan 

geçiyoruz .... • Kürtad EJçia 
•••••••••••••••••••••••• 

• Başıboş Keçiler 
Belediyece yapılan ümumi 

yoklamada 301 baııboı keçi 
.bulunmUf Ye bunların aahipl.ri 
. C4l&~landı.:ıl11111b~. 



Soyadlarını 
Tescil Ettirenler 

~~~~~--...--• ......... -4191--~~~~~ 

Dün nüfus daiı·esinde soyadı 
alanlar pek çoktu. Aydın ve 
Devlet clemiryolJarında müstah
tcm bulunanların bir çoğu yeni 
soyadlarını nüfu~a tescil ettir
mişlerdir. Dün akaşama kadar 
olan tescil adedini aşağıya ya
~ıyoruz: 

Deri tüccarlarından Zülal 
biraderleri Zülal, Pınarbaşı kö
yü mektebi başmuallimi M. Ni
hat Er Saraçoğlu, mütekait 
yüzbaşı Sadık ve birader zadesi 
Hesen Cemil Tunçel, adliye 
mübaşirlerinden şemsi lldırın, 

Karşıyaka Nazlı sokak 26 No. 
Ali Alplı, Tamaşalıkta No. 67 
Ali Riıa Evlim, Fettah mahal
lesi 29 numarada Necati ve-
1aehmet Ergerçek, paket po'
tanesi seyyar memuru Hasan 
Ertılren, Karııyaka orta mek
tep müdürü Talat Tahsin Te
akman, maliye memurlarından 
Hasan Öran, inzibat xabiti Sa
dık Gökcan, hükumet posta 
ıncmuru Leman Güçlü, Ti
kilik Şeyh mahallesi 25 nu
marada Mustafa Nadi Gençalp, 
Fesci otlu M. Nihat Fesciler, 
i>ellilbaşı sokak 14 numarada 
Mustafa Fildişi, Rihtim şirke
tinde ibrahim Fırtına, doktor 
ibrahim Ethem GÖktaş, Medine 
yokuşunda 1 Ol numarada Meh-

- nıet GuUer, Devlet demiryolları 
Halkapınar fabrikasında Meh
met Adil Galansun, İnhisarlarda 
kavas T ~vfik Güzelgün, düfua 
idaresinde İbrahim Kutman, 
jandarma müfeftitliiindl Dur
ıun otlu Mustafa Gençülken, 
Devlet demiryollarmda ıcf .mc
ll\ur Seha Gediz, 30 numarah 
itfaiyede Ali Göktarak, Aydın 
dcmiryollannda kontrol memu
ru Mustafa Gençoiul, Ziraat 
Bankasında buiday deposundıa 
Hayri Göde, Orhaniye mahal
lesinde Mürahhas sokağında 7 
ıumarada ıbrahim Göksalma, 
nzibat zabiti Ali Riı.a Güralp, 
Salhane tramvay caddeıinde 
376 numarada jak Gaban, Ti
caret mahkemesinde katip Mus
tafa ve kardeşi Nusret Göçmen, 
Devlet demiryolları hareket ka
leminde E:ıref Naim German, 
tutün fabrikasında bekçi Meh
oıet Göze, tütün fabrikasında 
harmancı İbrahim Göneri, Ha
lil Rif at pa,a caddesinde 
8 numarnda Emine Gımyal, 
Devlet demiryollarında Rahmi 
Gerer, Karantina Aziziye cad
desi 7 numarada Lütfü Gör
gülü, Alsancak mektebi ba,mu
•tlimi İbrahim Etbenı Gökyay]a, 
Karantinada Ali oğlu Ati Gök
lcm, Hadibcy sokaiında 16 nu
lllarada Hamdi Gülçür, Karıı
Y•ka Medeniyet ıokağında 82 
numarada Mustafa Gürbüıol, 
Tınaztepe mektebi muallimle
rinden Osman Gököz, Tütün 
fabrikasında levazim memuru 
Kemal Gökova, Emrazı sariye 
haıtahanesinde idare memuru 
Hasan Gürgene. Devlet demir 
Yollarında muhasip Faik Güç
illan, ikiçeşmelik 48 numarada 
Mustafa oilu Kadir Gönüllü, 
t0pçu ba,ç.avu'u Şefik GünHI, 
Karııyaka Y emiıçibaıı sokak 
44 nunarada Halit Glirtin, 
Soukkuyu Emniyet sokağımla 
20 numarada Mehmet Giirüctl, 
Aydın demiryolları t•ftif kale· 
"'inde M. Suplıi Gitme, Tlıfekti 

ustası Rağıp Gülcgör, Karşı

yaka İsmet paşa caddesinde 8 
numarada FazılGözev, Bornova 
caddesinda 12 numarada Os
man Nuri Güncü, Kar,ıyakada 
Alaybeyi mahallesinde Yıldınm 
sokaiında 21 numarada Kamile 
ve kızı Azize Gökcül, Birinci 
Aziziye mahallesinde debbaj' 
Ahmet ağa sokağında 628 nu· 
marada Ak İbrahim Geren. 
Karantinada Dilaver aokağında 
30 numarada Cafer Gülener, 
Halkapınar su fabrikasında 
katip Rahmi Güntay, Arapfı· 

rınında San hafız sokağıada 77 
numarada Hüseyin Avni Gülcür, 
Mescit sokağında numarada 
Ayşe, Fatma ve Enise Geyik 
Mısırlı caddesinde 401 numa· 
rada Murat Türk Giiven, Hacı 
Ali efendi caddesi 503 numa
rada İbrahim Gökyeıil, bakkal 
Eyip ve Hilmi Gülyek, baı 
baytar kaymakam Tevfik Göçer 
Çiçek ıokağında 81 numarada 
Ali Görgirli, Aydın demiryol
lannda kavas Ahmet Gülct
lcr, itfaiyede ıoför Şaban Ge
yinik, Hisar önünde Yunu 
Gocay, mütehass11 Yusuf G&k 
San, Yüzbap Sedat G&k 
San. Eşrefpqa hastahanesinde 
Fatma Girgiı,Azi:Uye sokağında 
Mustafa oilu Htiaeyin G6kyıl
dınm, Makara ıo'kağıada M. 
Şevket Gappi, Mir Ali cadde· 
sinde Cemal Guz, Erkek mudo 
lim mektebiade muarin Mu.tala 
Gi1rol, Klprl sokafmda Mua• 
tafa Gedikoflu, Çeptbey ıoka• 
ğında 11 numar da Ab.ıiıet G~ 
çe, Bunaovada ıff tiffyin vi ojla 
Ahmet Eyice, Tayyareci Y akap 
Erpınar, Mersinlide Ali otla 
Avas Endüz, Şetaret aokğıada 
21 numarada Raıit Erpn, Haa 
Hüseyinlerde İbrahim Evez, 
Asansörde 12 numarada Sait 
Elibol, Göıtepe tramyay cad· 
desinde 882 numarada Ali Ce· 
vat EHi, Belediyede tanzifat 
memuru l.mail Eğiv, Aamah 
me"çit mahalleıinde 173 numa• 
rada Cemal Erçelik, Buca orta 
mektep muallimi Sait Ergen., 
nafia fen memuru Cevat Ende
rin, Bucada mektep muallimi 
Derviş Eniy, Mıaırh cacldeaia
de Mehmet Ziya Erciyez, Mi
mar Sinan sokaj-ında 3 numa• 
rada Şakir Esenkan, HaJil Rifat 
pafa caddesi 171 numarada 
muallim J;layriye ve Mitat Er-
taYır, Devlet d~mir yollannda 
muhasebeci F abri Erbildir, Şa-
dırvan .altında Nihat Erman, 
l(arakapı caddesinde 156 nu· 
marada Şahbaz Erim, Cumhu
riyet Beharat ~eposu sahibi 
Şerefettin Cu~huriyet ıoy 
adını Almııtır. ---Düzeltme 

Amele lıtipli Bay Recebin 
ölümüne ait tahkikat netice
sinde bu itçinin Şark Halı 
Kumpanyasının Halkapınardaki 

fabrikasında olduiu yazılmııtır. • 
Halbuki hadise Şark Sanayi 

şirketinin Şehitlerdeki f abri· 
kasında vukua gelmiştir. V.ıki 
yanlışlıiı düzeltiriz. --Fuhnfl• MUcadel• 

Komisyonu 
Fubuı ve Fuhuı yüzünden 

bullpn hastalıklarla mücadele 
komisyonu dün taplanmıı ve 
baa kararlar almıftar-

Suçlu İle 
Aralan Açıkmış 

Kuşadası kazasında sağır 
Aliyi pusu kurmak suretiyle 
öldürmekle suçlu kubur Süley
man ile arkadaşlannın muhake
melerine dün ağırceza mahke
mesinde devam edilmiştir. 

Dünkii celsede bazı müdafaa 
şahitleri dinlenmiş ve bunlar 
vak'a münasebetiyle kubur oğlu 
Süleymanın aleyhinde söz söy
lemiş o!an hukuku amme şa· 
bitlerinin maznunla evvelden 
aralan açık olduğunu ve aley
hind~ bulunmalarının sebebi 
bu olduiunu söylemiılerdir. 
Muhakeme esas mütaleanın 

serdi için başka bir 2üne bıra-
kdmı,tır. · 

Kırmızıay 
Balo Komiteleri Dün 

.. Toplandı 
Kırmızıay cemiyeti tarafın

dalJ her ıene verilen mutat ba-

lonun hazırhklanna bqlanmıı
br. Tertip heyeti dün da Kır· 
mızıay cemiyeti merkezinde 
toplammt vazife taksimi yapıl• 
DUfbr. 

Balo sene hllkim•t. aalonla-
nnda Yerilecek her aeneki prot
rama buene bir çok yenilikler 
illve edilecektir. 

Balonun mükemmeliyeti için 

biç bir fedaklrhktan haçanıl· 

mamaktadır. Balo iiiletleri •
blmıyacak paruız claYetiyelerle 
lrmir lıallmaa m6.lt••na bir rece 
yqablacakbr. ' 

Blfe ve dekoruyon f•hir 
p&İD08U mliateciri bay Murada 
YeriJmiflir • 

Dikkatsizlikten Mab
kiim Oldu 

Menemen kazuınm Dura 
k6y&nde devlet ormanını yak-

makla ıuç)u Mehmet otlu Ha• 
lilia ağırcezada dul'UflDUI ne-
ticelenmiı ve buada kusur ol~ 
madıgı anl•ıtldıjmdan dikkat
mzlik ıuçile iki gila hap•in• 
karar verilmiftir. 

Zabıta Haberleri: 
Kedını Dövmu,ıer 

Kemer cadduiade Mutafa 

ima Hacer Ye kardefi Fatma 
oclalanaa daman girdijİnd• 
orada 1tt9f y.twa Bahtiyar ka .. 
rua AyteJi d6Ymllflerdir. 

Bir Cam YUzUnden 
Gaziler mahallesinde bakkal 

Kurtiı jle Osman oğlu Ali ara-

s1Dda bir cam kırılması mese
lesinden kayra çıkmıı ve Kur
.ti, Aliyi demirle batından ya• 
ra1tyarak kaçmİfbr. 

Bıçak 1'a,ıyanlar 

İkinci Aziziye mahalleıinde 
Dulbane sokağında Sadık oğlu 
Mehmet ve Mehmet oilu Meb
mette birer bıçak bulunarak 
musadere edilmiıtir. 
Kuıaıından Yaralamı' 
Çorakkapıda Çolak sokaiın

da oturan bakkal Mehmet oğlu 
Ahmet çocuj'unu dövdüj'ü için 
tq atmak auretile Haaan oilu 
Hüseyni kulaitndan yarala
mıştır. 

Hıra1Zhk 

Kı~ lisesi civarında Muıtaf a B. 
caddesinde bay Mehmede ait 
yapıdan 7 lira kıymetinde 12 
tahta ile 300 kurut kıymetinde 
bir paket

0

çıbtk demir çahnmıfbr. 
Hirsu 'labrtaba aranmaktadır, 

lzmir Hayır Cemiyetleri Turgutlu' da 
Merkez Y ardııµ Komitesinin 
Topladığı Para Nasıl Tevzi Edildi . .... 
İzmirdeki hayır cemiy.etlerine vam ediyorlar. Hamiyetli ha-

toptan ve bir elden yardımlar yıraever İzmirliler, grupları bü-
temin etmek üzere Cumhuriyet yük nezaketle karıılamakta ve 
Halk fırkasında teşekkül eden seve seve yardımda bulunmak-
merkez komitesi bu ayın yir- tadırlar. 
misine kadar halktan 14,986 lira Tedlyat 
kırk alh kuruş tahsil etmiıtir. Ökıüzler cemiyetine 2.587.17 
Bu paradan 13,860 lira yet-
miş kuruşu aşağıdaki listede Mektep talebelerine yemek ko-
gösterilen nisbette hayır cemi· lu 5.553.23, Hilaliahmere 2.800, 
yetlerine taksim edilmiıtir. Verem Mücadele cemiyetine 
Şimdiki halde bankada bin lira 800, Türk Maar:if cemiyetine 
yüz yirmi beş kuruş yetmiş al- 600, Himayeietfal cemiyetine 
tı santim mevcut olup yapıla· 800, Kız Talebe Yurduna 500, 
cak diğer tahsilatla birlikte umumi masarif 220.30, yekun 
hayır cemiyetlerine daiıbla- 13.860. 70 
caktır. Taahhüt ve henüı tahsil 

Komitenin teşkil ettiği grup- edilmiyen iane bedeli takriben 
lar, yardımlan toplamakta de- 700 liradır. ........ 

iktisadi Haberler 
Dün Borsada Ypılan Satışlar 

Uzum Zahire Borsası 
Çu• Aha Fiat Çu. Alıcı Fiat 

173 Mo..kirat in. ·7 11 50 16 Arpa 4 05 
incir 12 Burçak 4 50 

4 15 
4 50 

52 
390 

Ça; .Alıcı Fiat 2 B Pamuk 2-ci 52 
21 Jiro ve Şll. · 12 12 582 K Palamut 200 ......... 
GümüŞhanede Uluslar Arası 
Kadınlar Fırkaya 

Yazılıyorlar 
G•dpıae 21 (A.A) - Vi• 

llyetimiıi• her tarafında bayaa• 
lar C.H. F.- &ye yazılmakta
dır. Ya:ıılaD bayanlaruı .uyı11 
erkelderi seçm.Jt keredir. • 

G6mlflaaae21 (A.A)- Fırka 

kly ve aahiye ocaklan idare 
heyetleri laer tarafta yeailea
mittir. 

Gilmilfhane 21 (A.A) - Vi-
llyetç• mahalle ve köyler• ta• 
yin edilen memurlar aoyadı ya
zım1D1 sıkı bir surette takip 
etmektedır. 

Londrada 
Bir Hastanede Yangın 

Çıkb 
Londra, 21 ( A.A ) - Dlll 

reçe Loadra hastanesinde fİd- . 
detli bir yan11n çıkmlfbr. Hu
tanede bulunan 250 buta kar
tanlmııbr. lnıanca biç biı za
yiat yoktur. 

itfaiyede 
Telsiz Telgraftan 

İstifade Ediliyor 
Amerikadaki itfaiye teıkill

tanın telıir.Je mücehhez bir çok 
tayyarelere malik bulunduinnu 

Savaş Malulleri 
Kopenhag, 21 (A.A) - Da

geüs Niheder gazetesine Yerdi-
ji bir beyanatta uluslar arası 
•vq maluler cemiyeti iı.asın-

dan Sleıvigin Danimarka tara
fında otur•n Alman bay Ander
••n uluslar arası uki cephe 
mubariJ>leri kongresinin Şubatta 
Kopenhaıda yapılacağını söy
lemiı, Alman savaı malulleri 
ikinci baıkanı Prusya devlet 
ınrası azası Bay Liebelin de 
ıeleceğini bildirmittir. 

Türkiyede 
Son 24 Saatlik Hava 

Durumu 
Ankara, 21 (A.A) - Ziraat 

Vekaleti meteoroloji enstitüsün 
den alınan malümata göre, son 
24 saat içinde yurtta hava 
umumiyetle bulutlu ve yatıısız 
reçmiıtir. Yalnız Karadeniz 
kıyılan ile doiu Anadolu
suaun bazı yerlerine iki 
ili sekiz milimetre yagı' olmuı
tur. 

Haya subunetlerinde düne 
nazaran blyük bir dejiıildik 
yoktur. Bu sene en düfiik su
hunetler aıfınn altında, Kasta-
monuda 17 kere ve Çorumda 
16, Eskifehirde 14, Bolu ve 
Sivasta 13, Afyonda 12 Anka
ra ve Y oıratta 11 Erzurum ve 
Kütabyada 9 Malatyada 3, 
Edirne Y alo•a ve Manisada 1 
derecedir. 

Orta Anadolu ile doiu Ana
dolunun diğer yerlerinde gece 
suhunetleri hep sıfırın altında 
olmak üzere 5 ili 8 arasındadır. 
Dün en yüksek suhunet dere
celeri sıfınn iiıtünde .AC!anada 
18, Antalyada 17, Dörtyolda 
16, derece idi. . 

Fon Papen 
Viyana'ya Döndü 

bilir. Bu tayyareler memleketin 
her tarafında uçuılar yaparak 
yangm baılani'ıcını derhal ha
ber verirler. Şimdiye kadar 
itfaiye kolJan telefonla yanrına 
çaj'nldılJarı halde timdi radw 
yodu İltifade ediyorlar. Ame
rika bUkumetinin yeni bir ka
rarma sröre fimabat lrer itfaiye 
neferinin evinde bir radyo ma
nineai bulunacaktır. Bu maki
kalar o suretle tanı.im edilmiı
tir ki yansrın zuhurunda otoma
tik bir zil neferi vezifeye da-
yet ehn~ktedir. 

Viyana 21 (A.A) - Alman 
elçiai Bay Foa Parken yeni ta
limatlarla Berliadell buraya 

. c•lmittir .. 

.. '1'. 

Gençlik Yurdu .. 
intihabı 

Turgutlu, 20 (Hususi) 
Uzun z mandanberi dediko
dusu devam eden Turgutlu 
gençlik yurdunun senelik top
lantısı ve idare heyeti intiha
bı yapılmak üzere 18 -1- 935 
iecesi C. H. F. salonunda 
toplanılmıştır. C. H. F. ve 
kent bakanı bay Cevdet Ök
tem, bir söylev söyledi kültür 
uğrunda toplanan üyel~re te
şekkür etti. Her toplanbda 
adet olduğu üzere eğreti re
islik seçimine başlnaöı. Başkan
lığa Cevdet Öktem yazganlık
lara Hasan Lenğer, Ziya Ôı.de
mir !eçildi. Rüz.namedeki mad
deler okundu Hesaplara bakıldı 
tasvip edildi. İdare heyetinin 
icraatı hakkında bazı baylar 
hırslarına ve hislerine mağlüp 
olarak tenkitte bulundular İM 
de heyeti umumiycde yer bul
madı. 

Nizamnnamede bir madde 
tadilen kabul edildi. Yeni se
ne bütçui 1500 lira olarak 
kabul edildi. Ve yeni idare 
heyeti seçimine baılandı. 

Netice ıudur: 
Hakkı Yener, Öiner Yanız, 

Niyazi Ozan, Niyaı.i Üzel, 
Halil Dündar, Ziya Öıdemir, 
Mustafa Şahin baylar ekseri· 
yetle ve tekrar seçilmiılerdir. 

Yeni heyete vaıif eye baılar
ken geçen senekinden daha 
canlı bir varlık göstermelerini 
dile.- muvaffakıyetler temeanı 
ederiz. 

Kı'ymetli 'A:tlet 
Bay Tevfik Geldi 

Türkiye tek adım pmpiyon• 
dejerli bahriye xabitlerimizdea 
bay Tevfik fzl!Mre tayin edilmif 
olmakla ıehrimize gelm~tir. 
Kıymetli atletimiz çahşmalanna 
bundan sonra lzmir atletleri 
araıında devam edecektir. Ken
disine ho, geldm deriz. 

Bay İsmail Mahmut 
İımir belediyesi doktorların

dan Bay İsmail Mahmut An
kara hıfzıssıhha müesaesai 
asi.tanlığına tayin edilmiftir. 
Belediyede bulunduğu müddet-
çe kıymetli mesaisile arkadq
ları arasında temayüı: eden 
Bay İsmail Mabmuda yeni 
vazifesinde de muvaffakıyetler 
dileriı;. 

Yerlere Tükürenler 
Belediye riyasetinden bele

diye mıntakalarına verilen bir 
emirde her mıntaka imirinia 
yerlere tükürenler hakkında ber 
akşam arkadaılarından alaca;ı 
malumat üzerine riyasete bir 
rapor vermeleri iıtenmiıtir. Düa 
on sekiz kişi yerlere tükürdük
lerinden birer lira-cer.aya çarp-
tmlmıılardır. 

Bir Ayda Kesilen 
Hayvanlar 

Kupdası mezbahaıanda bi
rinci Kanun ayında l 9 koyun 

• • 
11 keçi, 7 öküz, 4 inek, 87 
dana olmak üzere 128 hayvaa 
keıilmiştir. 

Erzurum Ulus Evinde 
Erzurum, 21 (A.A) - Uluuri 

halk için bir gece okuma den
haneıi açmııtır. Gece deralıa· 
nelerine kaydolunmak için halk
evinde pek çok müracaatlar 
olmuıtur. 
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Yazan: NiZA AZEF 
-84-

Aga azıetleri Beni Mazur Görs··nler .. Eğer Sua ime 
Cevap Vermezlerse, Mübarek oğaziar 1n! Sı v acagm 
- Neden? dır. Hemşirem dediii kızla 
- Halifenin mahremiyetine orada otururlar .. 

h,ı!fıl haddimiz delildir.. ·- Acaba fimdi onu sarayın 
Taran hiç ıoğukkanbhiını neresinde bufabilirim ... 

bozmadan: Odadakiler birbirlerinin yü-
- Soran benim, halifenin züne baktılar. Tcodosu sarayın 

mahremiyetine hulul etmek is- ner~sindc, hangi köşe, buca-
tiyen benim .. Siz sualimi, baz- iında bulmak kabildi~ 
rete tercüme edin hele, dedi. Onlar bunu nasıl bilebilir-
Bu soğukkanlı ve nisbden ni- lerdi .. 
zik sualin arkasındaki hrtınayı Fakat bitmiyoruz, deseler, 
ıezen baş teşrifatçı, Taranın halifenin bu aeaip ve kendile-
ıualini tercümeye mecbur kaldı. rince, pek te aklı başında ol- · 

Sual tercüme edildikten ıon- mıyan misafiri, ~ene ortalıiı 
ıa, zencinin simsiyah ıapum kırıp geçirecekti .. 
olmu,, kalın, mor, allı dudak- Gene kim bilir kimin boia-
ları titremei• bap&mlfh. zına sarılacaktı .. 

Arapça bir ıeylcr ıöyli- Nihayet baş teşrif&tçı bir 
yor. Elluinini, kollarını uzu~ fcyler söylemek zaruretini kuv-
bcyaz küliblı kafasını sallıya- vetlc hissetti. Zira Taranı 
rak protesto eder ilhi vuiyet- gözleri, bilhassa onun üıtünc 
ler alıyordu.. dikilmişti. 1 

Taran: - Sizin T codoıu sarayın ne-
- Ağa hazretleri huyu- resinde bulacai'ınızı pek keati-

d remem amma, zannederaem, ruyorlar? Diye ıor u .. 
b bu korku ve t.: 1 ::.~ıa Harunure· Baş teşrifatçı, ezilip üzü- ~ 

inek: ıidin huzurunda soluiu alm11br. 
- İstediai anda halifenin - Ağa hazretleri, affınıza • 

yaoına çıkabilir mi? 
- Çıkabilir.. Halifenin ken-

dis ne teveccühleri vardır. 
- Teveccühleri mi vardır? 
- Evet efendim. 
-Neden bu teveccüh acaba? 
Ba~ teşrif atçı bu suale vere

ceği cevapla, Taranı gene kız

dıracaiından korkuyordu: 
- Bu teveccühün sebebi 

acab~? 

Taran sualini tekrar et mitti. 
Teşrifatçı cevap vennei• 

med>ur kaldı: 
- Mahut meseleden dolayı

dır ki bu teveccüh ıanınm. 
- HanS(İ mahut mesele? 
- T eodosun he~şirem de- ' 

diği kız mesele i ... 
Taran anladı. Halife her ne· 

dense T eodosun hemşirem de· 
diği ve ail•bi ihtimi.I Klero· 
menden başka birisi olmıyan 
kıza, J'CSnül kaptınnışh. Ve kı
zın gönlün·· yaparak viıaline 

nail olmak istiyordu. Bunua 
için de kızın aözde aiabe}risine 
fazla iltifatta bulunuyordu. 

- Sonu Ver -

mıığruren, böyle bir suale ce
vıtp veremiyeceklerini söyliyor
Jar. 

Taran zencinin Arap inadi 
tuttuğunu anlamııtı. Eyilikle 
hazretin ağzuadan ıö:ı al anm 
imkiaı yoktu. Birdea ııçradı. 
Ye hir göğüs darbe "y}e Arabı 

boylu boyunca yere yuvarladı. 
Üstüne çıktı. Odadakilann kor
kusu araaında gaytt nazik bir 
.esle baı teşrif atçıya hitap etti: 

Orta Mektep Ve Lise
lerde Yoklama Usulleri 

- Ağa hazretleri beni ma
ı.ur görsünler. Eier. ı alime 
cevap YermezlerH afJanna 
mağruren mübarek: bojazluını 
ıılcacaj'ım ... 
Taranın elleri Arabıa oğa

zına sanldı. Aia hazretleri de
beleniyordu .. 

- Haydi hazrete aöylediiimi 
tucUnıe edin. 

Baş teşrifatçı, yerde yatan 
Ye aizından beyaz köpükler 
çıkaran kocaman z.encinin 
kuJağına ejildi. 

Arapça bir şeyler söyledi. 
Baı ağa baıı ile hayir iıareti 

yaptı. 

Taran sordu: 
- Ne buyuruyorlar .•. 
- Bizanslı kızın iaah lıili-

fetpenahiye henüz nail olmadı
ğım s5yliyorlar. 

- Oh.. Hele tükür.. Dedi: 
T arao ve Arabın göğsü üzerin
den kalkarken onu da yerden 
kaldırdı. Uzun beyaz külahını 
düzeltti hazretin ... 

- Şimdi sorun a{laya, ırcnç. 
kız arasıra saraya ıelir miymit? 

- Gelirmiş. 

- Pekila, bir a:ı müşkülce 
eldu amma ıene iatedilderimi 
öğrenebildim. Şimdi siz ıöy
leyiniz .. T eodoa ıuayda mi ya
tıp kalkar?. 

- Hayir, ıehirde konajı Tar-

-·-·-·· ·-1-
iKi YIL AYNI SıNIFT A 

KALANLAR 
Madde 58 - Ortamektebin 

Ye lisenin birinci Yeya ikinci 
ıınıfmda tahsil eduken aynı 
aınıft& tüate iki yd kahnış 
olan talebe, kendilerine bir 
belge Yerilerek bu .. ktebler
den çıkarılır. 

aj Bu ıibi talebeler aynı 
neviden olan diier resmi mek· 
teblere veya muallim meldeb
lerina alınmazlar. 

b) Bu talebeluin, ayni ne
"Yİden olan husıai mektcblerin 
ayni sınıfına, bir yıl daha dc
"Yam etmelerine mU.aade o
lunur. 

c ) Bu talebeler, ticaret, zi
raat ve sanat mektebi meslek 
mekteplerinde tahsillerine de
vam edebilirler. 
ORTA MEKTEBİ VEYA LİSE
Yi BİTİRME YOKLAMASJ 

Madde 59 - Ortamektebi 
veya liseyi bitirme yoklamaları 
orta. mektep veya lisenin yalnı:: 
ıon ıınıf derslerinden yapılır. 

1addc 60 - Orta mektep
lerle. liselerin son aınıflaruıdaki 
taleb~, yalmz yok.lamalardan 
aldığı notlar ne olursa olsun 
söuü yoklamadan istisna edil-
mez. 

bddc 61 - Ortamektcplc
rin ıon sınıfında talebenin 
mektebi bitirmiş sayılması 
iç.in tam yoklamalı derılerin 

her birinden ve bir yoklamalı 
dersler ırubundan aldığı 
ıınıf ıeçme notlarının üçten 

qaiı dqmemoi şarttır. 
1..ı.a.ı.rm. IOD sınıfında tale

benin mektem bitirmif ayıJ.. 
maaı için tam yoklamalı Ye bir 
yoklamalı deulerden aldıiı ıı

nıf ıeçme notlarının üçten az 
olmamaaı ıa.ıttır. 

Madde 62 - Orta mektep

lerin ao• aınıflanncla tam yok· 
lamalı deralerin iki yazıh ve 

bir sözlü yoklamalannın, lise
lerin aon !ınıffannda ise bu 

derslerin bir y;aılı ve bir ıözlü 

yoklamalarının ortalaması tale

benin bu dcnlerdcn sınıf ıeç
me notu ohır. 

Madde 63 - Orta mektep
lerin son sımflada sınıf geçme 

notlanıım tesbitinde 38 inci 

maddenin c, e, f, h, i, j fıkra

ları gözönünde tutulur. 

Madde 64 - Liselerin ıon 

ııruflarında tam yoklamalı bir 

dersin ıözru engel yoklamasına 

kalan bir taI~benin ııoıf reç

me notu, ders yılı içinde bir 

yaztlı yoklama ile &özlü •niel 
yoklamasında aldıiı notlann 
ortalaması olan nottur. 

Madde 65 - Lise son ıınıf
lannda tam yoklamalı bir derı
ten yaz.ılı yoklamada üçten 
aıağı not alan1 f U kadar ki 
sözlü yoklamada bu deraten 
beı on almaia hak kazanan, 
talebenin sınıf geçme notu &ç 
sayılır. 

- Son11 Var -

23 i yon Balya Tahmin O un
maktadır - Hububat Rekoltesi 

1933 Yılının sonundaki 475 
milyon yüzbinc mukabil, 448 
milyon 400 bin boisseau'dur. 

1934 Yılı için, pamuk i tih
sııli 23 milyon balya tahmin 
olunmaktadır. Bu rakkam 1933 
yılı istihsalinden 3,100,000 bal
ya azdır. 

1934 Yılının ilk dokuz ayı 
içinde acun petrol istihsali 933 
ydınm aynı çoğalma nisbetleri 
60 milyon baril artmııtır. 1933 
de 1,063,163,224 bari! iken, 
1934 de aynı devrede 1 milyar 
123 milyon 186 bin 459 barile 
çıkmııtır. 

Amerika Birleşik Devletle
rinin istihsali son senenin aynı 
devre.si içinde 681.032.000 ba
rile mukabil, 685.096.000 bari
le çıkmıştır. Aynile diğer müs
tahsil mcmleketlerinki de 382 
milyon 131.224 barile mukabil 
438.090.459 barile çıkmıştır. 
Böylelikle Birleıik devletlerin 
iıtihsali yüzde 0,59 arttığı hal
de, diiu memleketlerin i tih
aali yüzde 14.62 artmış buJun
maktadu. 

ARJANTiN 
Zirai kooperatifler birliği Ar

jantin hububat rekolt~ini ku
raklık dolayısile geçen yıla nis
beten yüzde 30 eksik olmasını 
Ye stoklann tükenmiş bulun
muaııı ileri sürerek buğday, 
Mısır ve keten tohumu üzerin
deki resmi narhın indirilmesini 
blk6metten istemiştir. 

BİRLEŞiK AMERİKA 
Birleşik Amcrikada 1934 yı· 

lında 155 milyon Dolar değe
rinde 564,S milyon libre tütün 
yetiştirilmiıtir. Bir yıl önceki 
rekolte 738,6 milyon libre ol
duiu halde değeri ancak 122 
milyon Dolar tutmuştur. Fiatm 
yükselmesi tütün ekiminin da
raltılmış olmasından ileri gel
mektedir'. 

BULGARİSTAN 
Ôkonomi bakanlıiının ver

diği malumata ıöre geçen son 
yaz Bulgarrstanda 10,64 milyon 
dekar buğday, 1,55 mily.on ar
pa ve 2,28 milyon dekan muh
telif hububat olmak üzere 
14,47 milyon dekar araıi ekilM 
mittir. Bu rakkamlar bulgariı
tanda son birkaç ytldanberi 
ekim ıahasımn eksiltilmuine 
devam edildij-ini ve geçen yıl
ki ekim sahasının bir önceki 
yıla nisbetle 4 milyon dekar 
az olduğunu göstermektedir. 

ÇEKOSLOVAKY A: 
Kat'i hesapla göre Çeko

slovakya t6tün rejisinin 1934 
yıh içindeki geliri lm,7 mil
yon (1933 de 1808,2 milyon) 
Çek kronu tutmuş ve bunun 
1275 milyonu de•let bazineaine 
yatınlmışbr. 

MISIR 
Mısır hükiimeti, timdiye ka

dar ma6ye bakanlıiına baih 
olan •ticaret TC sanayi daireai,, 
nin ıon .enelerde gittikçe ar· 
tan ehemmiveti dolayıaiJe ayn 

bir bakanhka çevirmeye karar 
vermiştir. 

ROMNYA 
Bütün Romanyada günde 

2,500 vagona yakın petrol iı
tih!Jal olunmak.tadır, 

Ticaret ve sanayi bakanlıiı 
ithalat kontenjanlannın sureti 
istimalini kontrol etmek ve it· 
halat müsaadele.rinde yolsu:duk
lann önüne geçmek üzere bir 
kontrol dairesi kurulması hak
kında bir kararname nc.şret
mi~tir. 

SOVYET RUSYA: 
Sovyet Rusya birkaç yıldan 

beri Kafkaayanıo. Karadeniz 
kıyılarındaki limon Ye manda-

lina yctiftiricili(ini ilerletmeğe 

büyük bir ehemmiyet vermek

tedir. Tifüsten alınan duyum

lara ıöre 15 Sonteşrine kadar 

220 milyon mandalina t'!plan

mışbr' Geçen yıl ancak 120 

milyon maııdaliııa alınmıştır. 

Limon rekolte i de geçen yıl

dakinden bir miıli üstündür. 

YUGOSLAYA: 
Geçen yılın ilk onbir aylık 

dış ticareti 156.41 milyon di
nar ihracat fazlaıile .kapan
mıştır. 

YUNANİSTAN : 
lstiaia mmtakalanndaki fab

rikaların 1934 yılı içindeki ~s

tihsali 1,300,000 okka kadar 

tutmaktadır. Bu mıntakada se

nede, 1,500,000 okkadan fazla 

ve Yu aniatamn diğer köşele

rmde ise 3 milyondan 4 mil

yon okkaya kadar sardalya ve 

ançuviz: avlanmaktadır. 
Aidipsoıta ton bahiı sana

yüle meıgul bir tek fabrika 

aeucde 30,000 kiloya yakın 

konıerve yapmaktadır. İlerde 
bu bahk ıaııayü daha inki.yaf 
edebilir. 

Yunaniatanın Girit, Midilli, 

Korfu, ltok, Sofolonya, Zanla 

ve Sisam adaları mıntakalarıa
dan, ecaebi memleketlere ilı
raç olunacak zeytiııyaj'ı üç ay 

müddetle .devlet vergisinden 
muaf tutulacaktır. 

Zeytin ekiminin çok olduiu 
yerlerde düşen yapurlardan 

dolayı bu sene rekoltesinin be
reketli olacajı •e aşafı yukarı 
100 milyon okka verecegı 
umulmaktadır. Geçen yıhn zey
tin rekoltesi ise bu miktardan 
daha az idi. 

Yunanistan bu yıl içinde 
ayrı kontenjanlarda olmak• 
üzere mühim miktarda ipek 
kozası. alacaktır. ilk parti elli 
bin kilodur. Yugoslavya geçen 
yıl:Y unanistana 9,8 milyon dinar 
deierinde 232 bin kilo koza 
ihraç etmitti. 

Y ugoalavyanın bir yıllık ko2a 
rekolten qajı y.lran 1000 
tona ulaımaktadır. 

22 "-anunusa 1sss 

Farelere 
---·~••'4•---

y eni Bir Harp 
Usu ··Ta i 

di iyor 
Observer yazıyor: Şehirleri

mizi ve tarlal rımızı dolduran 
farc!er insanlar kadar ehli h2y
vanlynmız için de hakiki bir 
tehlike teşkil ederler. Farelerin 
imanlar tarafından teksif edi
len stoklara ne kadar büyük 
ıararlar ika ettikleri düşünül

mese bile en korkunç hastalık· 
)arın nakili olduklarını düşün· 
mek ferelerle savaşın değerini 
aulatmıya kifayet eder. Yalnız 
Londra şehrinde 40 milyon fa
re olduğu tahmin ediliyor. Her 
yıl bu milyonlarla f areniı.t ika 
ettikleri zarar 15 milyon Ster
lin lirasına, ( taL:riben yüz mil· 
yon Türk lirası ) baliğ oluyor. 

Farelerin Avrupaya ilk akını 
on dördüncü asırda Mongilla· 
nn istilası ile birlikte başlamış• 
tır. O tarihten heri bütün tek
nik tcrakkilere rağmen ınsanhk 
far4tlerin korkunç af etiodcn 
kurtulmanıııtır. 

Avusturalyalı Rodye fareleri 
itlaf için yeni bir çare bul
muştur. Rodyenin sistemi bü
tün fareleri tuzağa düşürmek
ten ibarettir. Bu neticeyi elci• 
ettikten sonra dişi fareleri it
laf etmekte, erkekleri de aÇ 

bırakmaktadır. Dişilerindeo 

mahrum kalan erkek farclet 
açlıkla birbirlerini yemektedir
ler. Nihayet tuzakta fare etini 
ycnıeğc alışmış olan sai' kaJao 
sonuncu fareyi ser bcst bırak
mıştır. Müthiş surette far• 
yamyamı kesilen bu hayvaJI 
önüne gelen fareyi tepelemiş, 

fuclc.ri itlaf için en kuvvetli 
bir silih olmuştur. Avustural
yada hemen her evde bu siı

tem tatbik edilmektedir. Ora"' 
da ( KiJI Al F emalea dit& 
fareleri öldürünüz ) adlı bit 
cemiyet bile vardır. Mances"' 
terdeki Zooda'da farelerin İt"' 
lafı iç.in bu ıistem tatbik edil1 
mel·tedir. 

1 •••• ' r-

Yankeslclllk 
lkiçetmelik caddesinden ge'ı 

ç.en İzmirli Ömer oğlu Halili• 
yanına sokularak kendisini ta"' 
nıd.ığını aöyliyen bir adam t•" 

rafından yankesicilik surctiyl• 

10 lirası çalınmıştır. Yanlc:esic:i 
zabıtaca aranmaktadır. 

·······································"' 
Müşterileriınizin 
Nazarı Dikkatine 

Otuz beş nnedenbe.ri mani· 
fatura uzerinc icrayı ticarııt 

' eden "Hoca zade Hüsnü •ıt 

Şerbetçi zade Muharrcmu adb 
ıirketin ortaklığı arkadaşrrnı,, 
isteği ile fesb ve tasfiye t de" 
rek İzmir üçüncü noterliğinit1 
12-1-1935 tarihile tasdik ettiği 
mukavelename ve müstenidi 
tasdikile pi!anço mucibince şit" 
ketin bütün borç ve alaeak"" 
rını kabul ve deruhde ede" 
rek " Hocazade Hüsnü " fit" 
ma.sı albnda başlı başına tic•" 
ret eylediiimi arzcder ve öt•" 
denberi hakkımda ıösterdiğİ" 
niz emniyet ve itimadıuızıu de" 

' vamını yalvarırım. 
ETVelki gibı Odunpa:ıarınd• 

-t2 mmraL maiuada tüccat" 
dan Hocazade Hüsnü. (92) 
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Tslsizler 
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T11tankamonun 
Üstüı1de Niçin 
İşliyemiyorlar? 
Gök yüzündeki boıluk1arda 

T. S. F. dalgalarının geçme-· 
tliklcri garip bazı lekeler var
..... Londra'da çıkan Everymaa 
lazetcsinde maruf bir lngiliz 
tayyar _cisi ~u aatuları yazıyor: 

Kahire'den Hartuma 2000 
llletre irtifadan gidiyordum. 
"f utankamonun mezarı bulunan 
krallar Yadisine gelince telsiz 
timdi snsacak diye haykırdı. 

- Niçin, diye sordum. 
- Bilmiyorum. Fakat susa-

cak . . cevabını aldan. 
Filhakika vadiyi geçinceye 

lradar telsizimiz iflemedi. Luk
-.ra gelince de yeniden çahı
llllya baıladı. " 

Emperyal Rayvam eksper
leri ve en iyi tayyarecileri bu
llne kadar bu e1rarlı aükütun 
lebebini bulamamıflardır. En 
lllodern tayyarelerin telsizleri 
laiıe Tutankamonun kahrı ÜS· 
ltbıde stiküta dalmaktadırlar. 

Buhran Bitiyor 
Bir lngiliz Mütaliası 
Pariate çıkan " lnformatioa" 

l•zetesi yazıyor: 
L Uluslar deraeiinin ökonomik 
&ısını c•ki reisi Sir Arth-
Solter "evrensel ve ulusal kal
kın!lla ., hakkında verdiği lrir 
•onfcransta dilnyanıa yakıada 
Iİnıdiki sıkıntıh Yadyettea kar
~acağına emin olduj'unu aiiy-
.awmiıtir. 

" 1CJ35 aenelİ, 1934 den ol
AL.kça daha refahlı olacak ve 
~ da düaya buhraaındaa 
evv~Jki kadar, meMll 1928 
)'l)ındaki kadar refah bzaaa
taktır:,, 
l lılerin canlanmuı ingilterede 
932 yılının aoa alb aymda 

laaılam:ıtır. 1933 seaMiacle iN 
C&nlamı hızlı Ye deyamJa olmuı 
-.e 1934 te daha az canlılıkla 
denm etmiftir. Şimdi l•gilte• 
rede çalıpn amelenin aayıaı 
buhrc.ndan inceye niabetle 
daha çoktur. Gerçe buna raj
llıen, İfaizleria sayım da Jlk· 
&elmiftir, fakat bu harbı takip 
eden aeaeJer zaıfıacla dojum
l•nn çok fazla olmasından ileri 
r.•lmektedir. Buhranın ıe
çıci sebeplerini ortadu kaldır· 
lllak için belli batlı ilerleme-
~' yapılmııhr. Borçlar vaktile 

üynk mikyalta ortadan kalk-
1111.\hr. Zirai maddelerin kıy
llıet! ile sınai maddelerin kıy
lbetı araaındaki niabetsizlik 
•zalmaja mtltemayildir. 

eşhur 

Bozca 
A~a 
Şarabı 

1 

Torbala Chhari1et lılldclei 

Umumiliiinden: 
1 - T orbabnm kaza merke

zi olan T epeköyllnde yeniden 
yapılacak olan 4131 lira 10 
kufUf bedeli keşifli ceza evi 
aşaiı prtlar dairesinde ve ka
p:ıh zarf usulile on beş gün 
müddetle münakasaya konul
muştur. 

2 - Şartnamesi 21 kurut 
mukabilinde Torbali ve lzmir 

Cümhuriyct Müddeiumumiliklc

rile İzmir Nafia baş mühcndis
lipden alınır. 

3 - Ekailtme müddeti 21-
1-935 tarihinden 6-2-935 tarihine 
kadar on beı gündür. ihale 
6-2-935 Çarşamba gtlııü saat 
on beıte Torbalı Cümhuriyet 
müddciumumiliii dairesinde ya
pılacaktır. 

4 - istekliler ihale gtinün
den 309 lira 83 kuruş teminat 

vermeie mecburdur. 

S - istekliler bu iti yapa

bileceklerine dair lzmir Nafia 
bat mübendialijinden bir fenni 
ehliyet veaikuı ve cari ıeneye 
ait Ticaret odası vesikası ver· 

mek mecburiyetindir. 

Teklif mektuplan en son 
6-2-935 Çarşamba gilnü saat 
on dörde kadar artırma eksilt· 
me kanununda yazab eşkal ve 
terait dairesinde aranılan ve• 
ıikalarJa birlikte teklif mektup· 
larım T orbah Cibnhuriyet mnd
deiumumilijine vermiş bulun• 
malan Fazla iuhat almak isti

yenlerin Torbalı C. M. umumi

Jiiine miiracaatlan ilia ol.nur. 
22-27-1-5 212 (91) 

Azimet Dolayısile 1 
Acele Sablık Otomobil 

1 - F ort 29 Model iki 
kapılı bet kişilik az kulla
mlmq. 

2 - Sitroen 3 kişilik spor 
11 beyair 

Adrea: Aydın demiryolları 
malinde berber Lltif YUı• 
tuile Aydın battı tof6rii 
Suphi. S. 8 2-7 (72) ~ 

Hususi Ders 
Tecrübeli eski bir muallim 

huauıi dere vermektedir. Geç 
kalan talebeler yetiştirilir. 

ıdare müdürlüğümüze müra-

caat edilmelidir. 10-10 

iki Seneden 7 Seneliğe Kadar 
lzmirde Stok Vardır 

Fiyat ar rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur 

Umwni sabş mahalli: Karatat tramvay caddesi vapur 
iskelesi kar ada 113 numarada bayi Abat 

8-15 (39) 

lmür Ticaret llMke•11ill
dea: 

Ntlddeialeyh: Y emif ça111-

aada tftccardan Tunratlı Et
llem 

T•rA•r 

Müddei lzmirde Göstepede 
tramvay caddesinde 918 nu
maralı h ~nede mukim Dramalı 
Faik tarafından aleyhinize 
ikame eylediği 3013 lira 84 
kunıt hakkındaki mutnzat1ın 
menine dair icra k · makta 
olan tahkikatın dava arzuhah 
ıureti ve davetiye varaka· arı 
berayı teblii tarafınıza gön
derilmiş ise de ikimetgahım
zıa mesçhul bulunduğu ~erhile 

mübafir tarafından iade kılın· 
mıı ve ıu auretJe ikametgi-

hınmz meçhul buJunduiu 
ulaıılmıı oldujundan halı uku 

ita~: 
Gnp ve Romatizma Baş ve Diş ağrdcı ... 
Kevra.lj\ 5iyatik iç1n c:n faydoll ve ge~1r1t1 
ALGOPAN dlr ... ___ ........., _______ _ 

utul muhakemeleri kanunun Ş. hriınizdeki Jlütün Ecıanef rde Varu1r. ISl~A~LA 
141 inci maddesine tevfikan 
il&nea teblipt ifHma brar 
•erilmİf olduğundan itbu ila
nın tarihi netri ferdaıından 
muteber olmak üzere 10 gün 

.A. L G O P .A. N9 isteyiniz 
Türkıy~ için umumi dipoziteri IS rA 1 BlJLDA RAH(:EKAPI .. INOA 

Z.A.J.v.[.A.r-q Ecza De~sudur 
içinde balayıha ceYap vermek 
ve bir ıuretini%i hasmınıza 

tebliğ ettirmeniz ve yevmi tah
kibt olan 21 /2/ 1035 tari
hine milsadif perıembe aibıil 
saat onda bizzat veya bU.ekl
le tahkikat hakimi huzurunda 
hazır bulunmanız ve aksi tak
dirde kanunu mezkürun 398 
inci maddesine tevfikan a-ıyap 
muamelesi ifa kılınacağı ve 
mezknr dava arzuhal sureti 
ile davetiye varakalan mah
keme divanhanesine talik 
olunduju teb&f makamına 
kaim olmak llzere illn olunur. 

Mağaza Nakli 
Yeni kavaflar çarşısındaki 

ticaretbanemi Saman iskelesi 
tramvay durajmda bqlıyau. 
Mimar Kemalettin caddesinde 
14 numaralı majazaya nakley
lediğimi ve yeni mapzaya aon 
moda yerli ve Jnai]iz kumqları 
getirdiiüni say~ müıterileri
me bildiı irim. Mllıterilerimin 
ziyaretlerile mÜf erref olacağım. 

Paristen diplomalı kadın 
ve erkek terzisi 

Albert Karmana 
1-2 h-3 (88) 

-188- Ôz Jürkçe karfllıldar 

çavdar ile bnpja melez (Malclu mlllktea mahrum 
man) 4. Çaynqık S. Çepelli maıa.) 4. Eli bot (Kalmış) 
(arpanın, buj'claym laf top· 5. Pay alm•m•t 6. OIOpiiz 
rakla k&nflllıtı man) 6.Çıtnk (Binasib, lıiuesiz mau. ) 7. 
(MÇilmiyecek derecede kan- Y emik (Huret Ye haset 
11k yazı •· •· man) 8.Kanldı içinde kalmıı man.) 8. Yobul 
(buiday ile arpamn karıfllllfı Mahrum edilmek - 1. 
man) 9. Karııık, WlfllU.t, Kuru kalmak 2. Yığlandı· 
-kanıbrılmıı 10. Kabj, karık rılmak 
11. Kabklı Mahrum etmek - 1. Boş 

Mahmul - 1. Yüldenmiı bırakmak 2. Vermemek # 

yllkletilen 2. Yüklü Mahrumiyet - Bun 
Mahmum .__ Sıtmalı, ııt· Mahrumiyet duymak -

malanmıı Yerinmek 
Mahmur - 1. Sargın 2. Mahrut, Mahruti - 1. 

Slbgnn, ailzllk (baklf hak· Kamalakh 2. Sabelek (Şe
kıncla) 3. Uyku tafkmı kerci küllhı biçiminde man.) 

Mahmuz - 1. Tepki 2. 3. Söbll 
T epıiç l. T epkeç, tepgeç Mahsul - 1. Bar 2. Bi-

Mahpea - 1. Dam 2. tif (Nebati, zirai mabaul 
Zından man.) 3. Bitki (EIWa, zirai 

Mahpua - 1. Bulgun mahsul man.) 4. Elde edi
(Tutsak man) 2. Bulun(tutuk len 5. Türiik 6. Üjiit (Sı
man) 3. Peklik (bağh, kapalı nai mamullt man.) 7. Ürün 
man) 4. Tutkun 5. Tutsak (Koyunun, inefin sütün ve 

Mahreç - 1. Çıkacak 2. aitten çıkan ıeyler man.) 8. 
Çıkak 3. Çıkılacak yer 4. Verim 9. Yetişen, yetifti-
Şıiıt riJen 

Mahrek - 1. Döngül, Mahsuldar - 1. Bitek 
dfinıcü 2. Yirence 2. Bitelıe 3. Bitgel 4. Bi-

Mahrem-1. Elbiri 2. Giz- tirgen S. D61ek 6. Geleğea 
li 3. İçli dıth 4. içre S. S6y- 7. Verimli 
lenmez (Söz hakkında) Mahıula6z - 1. Ağlak 

Mahremi hu - inal 2. Çorak 3. Verimaiz 
Mahremane - 1. Gizli· Mahsup - 1. Geçirilmiş 

ce, ıizlicecik 2. Saklıca, (HeAba-) 2. Sayılmıt 
ıaldı olarak Mahsup etmek- 1. Ge-

Mahruk - 1. Klyik 2. çirmek (Heuba-) 2. Sa1-
Kiil ohaut 3. Tutufmn 4. mak 3.Ylrittmek (Heaaba-) 
Y amaaı, yanak, yanpa Malınplatmak - Sa

Mabnakat - 1. Yaka .. yıımak 
cak 2. Yani"' Mabauben - 1. Geçiri· 

Malanun - 1. Cılnl (Hiç lerek (Heaaba-) 2. Sayarak 
bir llala milkl kaı.amlf M.ı..ur - t. Kape•mıt 
man.) 2. Cıpa 3. Çaca7 2. Ku.-talmıı 3. Sanhııu 

Tire Kazası Malu üdürlüiündeıı: 
Bedeli keşfi (6924) lira 85 kuruş olan lzmire batlı Tire hlk6· 

met konaj'ı bakiyei inpatı kapah zarf uıuJile mftnakauya kon
muştur. 

Münakasa 2711/935 tarihine müsadif Pazar gihlü saat 15 te Ye 
Tire maJmjdürlük odasında yapılacakbr. 

Taliıılerin teklifnamelerini; Cari seneye mahıus Ticaret odası • 
ve fenni ehliyet vuikaları ve yüzde 7,5 nisbetinde muYakkat te-
minabn yezncye yatırıldığına dair makbuz banka kefalet mek
tubu ile birlikte aynı gün ve saattan evvel Artbrma ve eksiltme , 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartname ve evrakı keıfiyeyi (35) kuruı 
bedelle Tire malmüdürJüğünden alabilirler. 

Tafıilit almak istiyenlcr de B. M. Liğine müracaat edebilirler. 
189 (87) 

Ôz Türkçe kar,Wklar -185 -
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Mab~yn - 1. Ata 2. A- 3. Ap.iı 
rahk 3. Sürün (Divanı hu- Madut - 1. Sağılmıt 2. 
knmdari man) 4. Şulan (di- Sağıılanmıı 3. Sailfh 4.San-
van man) ı lıi 5. Sayılı 6. Sayılmıı 

Mabud - 1. Burhan 2. Mafevk - 1. heri, ileri-
Burkan 3. Çalap 4. Oğan 5. de 2. Önde 3. Uluca 4. Oat 
Ongun 6. Sın (Sanem man) 5. Oatün 6. Yukarı 
7. Tanrı 8. Tapı 9. Tenğri, Mafsal - 1. An, en 2. 
T enri Anaaz, angı 3. BaGıt 4. Boi' 

Macera - 1. Bqtao ge· 5. Bopaak, bopauk 6. Bo
çen 2. Geçen, Geçmif 3. ğum 7. Botun 8. Ek 9. Ek 
Olan, olan biten 4. Serüven yeri 10. En 11. Kınak 12. 

Madalya - 1. Bayıca 2. Oynak 13. Oynak yeri 14. 
Payza Setik 15. Vuruğ 

Madam, Mademe ki- 1. Mafüv - 1. Bağqlanmıt 
Çünki 2. Deiil mi ki, 3. Ol- 2. Suçundan geçilmit 
dukça (mürekkeplerde) Mağara - 1. Anak 2. 

Madde - 1. Erdiai 2. Biz 3. Dai kovuğu 4. Bod
Eten (Bir nevi pamuklu ku- rum 5. D6kük 6. in 7. Kes
maı man.) 3. İt (Husus, key· melik 8. Kovuk 9. Kuy 10. 
fiyet man.) 4. Öz (L6p man) Kuruk 11. Obruk, orluk 12. 
5. Özdek (Ağaç sikı mısır Oyuk 13. Unkur 14. Uya 
ve başka nebat sakı, çekir- ıs. Üğür 16. Ünür 
dek man.) Mağaza - 1. Çomlak 2. 

Maden 1. Ergene Keb"t 
(Erkene - Dağ yamacı) 2. Mağbuo - Aldanmıf, al-
Külçe (Yekpare diikülmüı datıJmıt 
maden; daha taıfiye edil- Mağbut - 1. İmrenme 
memiş maden man ) 3. Nar- 2. İmrenilen 3. Kıskanılmıı 
şap "Metal" Mağdup (Maizub)- Kal-

Maden ocaiı - 1. Key- kınm19 
de 2. Küre (Maden eritmeğe Mağdur - Yanık, :ın-
mahauı mahal) 3. Ocak mış. 

Maden ıuyu - 1. Ektim Maj"dur olmak - yan-
2. Siyli mak 

Mader - 1. Ana 2. An- Maifirct - 1. Bahillik 
ne 3. Cice 4. Ôg balcıllık 2. Ôtün 3. Suç ba-

Madrup - 1. Baıılı, ba- iıılama 4. Yarhğ 5. Yarlı-
11lmıı 2. Daml'alanmıı, dam- iama 6. Y arlakama 
ra wndmut 3. Düğülen, dö- Mağfiret etmek _ 1 Öt 
iiilmiı 4. Vurulan, vurulmut mek 2. Suç baiışlamak. l 

Madum - 1. Kalmamq Suçtan ıcçmek 4 y h • 
2. Yok 3. Yok olan yok mak 5 y l k k. ar ga-
Jm ' · arı ama 0 

UMf d Maifiret edici - Suç 
a mı - l. Alt 2.Aıtna örten 



Sahife 10 

İzmir BeJediyesinden: 
1 - 140 lira bedeli mu-

hammenli Çayırlı bahçe sem-

tinde 85 numaralı adanın 140 
metre murabbaındaki 16 sa

yılı arsa mülkiyeti belediye 

encümen kalemindeki şartna
mesi vcçhile ve açık arttırma 

ile 9 121 935 cumartesi günü 

saat 16 da belediye daimi en

cümeninde ihale edilecektir. 

Bu satışa iştirak için 11 lira 
muvakkat teminat ile söyle
nen CTÜD ve saate kadar be-

'° 
lediye encümenine müracaat 
olunur. 

2 - 1636 lira bedeli mu
hnmmenli Celal Bayar caddesi 
üzerinde Gazi mektebi kar
şı ında 54 numaralı adanın 

484 metre murabbaındaki 1 
sayılı arsa mülkiyeti he ediye 
encümen kalemindeki şartna

mesi veçhile ve açık arttırma 

ile 9 121 935 cumartesi .günü 
saat 16 da belediye daimi en
cümeninde ihale edilecektir. 
Bu sabşa iştirak için 145 lira 
muvakkat teminat ile söylenen 
gün ve saate kadar belediye 
encümenine müracaat olunur. 

3 - 357,37 lira bedeli mu
hammenli Alsancak mevkiinde 

65 numaralı adanın 285,90 
metre murabbaındaki 169, 170, 
171 sayılı arsaların mülkiyeti 
belediye encümen kaleminde 
mevcut şartnamesi veçhele ve 
açık arttırma ile 9 121 935 
cumartesi günü saat 16 da 
belediye daimi encümeninde 
ihale edilecektir. Bu satışa 

iştirak için 27 lira muvakkat 
teminat ile söylenen sı-ün ve 
saate kadar belediye encüme· 
nine müracaat olunur. 

4 - 90 lira bedeli muham
menli Çayırlı bahçe semtinde 
87 numaralı adanın 90 metre 
murabbaındaki 88 sayılı arsa 
mükiylcti belediye ensümen 
kaleminde mevbut ~artname 
veçhiJe ve açık arttırma ile 
9 121 935 cumartesi günü sa
at 16 da belediye daimi en
cümeninde ihale edilecektir. 
Ba satışa iştirak için 7 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar belediye 
encümenine müracaat olunur. 

5 - 150 lira bedeli muham
menli çayırlı bahçe mevkiinde 
84 numaralı adanın 120 metre 

murabbaındaki 15 sayılı arsa 
mülkiyeti belediye encümen 
kaleminde mevcut şartnamesi 

veçhile ve açık arttırma ile 
9 121 935 cumarte9İ gün;i sa
nt 16 da belediye daimi en
cümeninde ihale edilecektir. 

Bu s tışa iştirak için 12 lira mu

vakkat teminatla söylenen gün 
ve saate kadar belediye en
cümenine müracaat olunur. 

6 - 472,56 lira bedeli mu-
hammenli Çayırlı bahçede 

kalfa oğlunun tütün deposu 
clvarinda 83 numaralı adanın 

315,04 metre murabbaındaki 

33 ve 34 sayılı arsaların mül

kiyeti belediye encümen ka
leminde mevcut şartnamesi 

vehile ve açık arttırma ile 
9 121 935 cumartesi günü saat 
16 da belediye daimi encü-

-186- Öz Türkçe kanlıklar 
--------;-.---.......,;,.----....,;,---------------------......-

Mağlfıb - 1. Basınç, ba- Mağrur - 1. Azgın 2. 
sılmış 2. Ezilmiş 3. Düşkün Azmış 3.Başı yukarıda (mec) 
4. Utulmuş 5. Yetliç 6. Ye- 4. Çalımlı 5. Dik baş 6. Dik 
nilen, yenilmiş göz 7. Kendini beğenmiş 8. 

Mağlfıb etmek - 1. Al- Kofalak 9. Kuduruk 10. Ku
talamak 2. Altetmek 3. Ba- rumlu 11. Şişik 12. Şişkin 
ıırmak 4. Basmak 5. Dur- 13. Kurumlu, kurumsuz 
batmak (Münhezim etmek Mağrur olmak - 1. Ku
man.) 6. Güçmek 7. Karsa- rulmak 2. Azmak 3. Böbür
mak 8. Sımak, sıymak 9. lenmek 4. Çalım satmak 5. 
Sındırmak 10. Tepelemek 11. Çoksunmak 6. Kabarmak 7. 
Yenmek Kanırkamak 8. Kofalmak, 

Mağlfıb olmak - 1. Ba- kosalmak 9. Kurum satmak 
Bılmak 2. Basınmak 3. Ba- Mağrus - Dikili, dikil-
Bırganmak 4. Bozgun vermek mış 
5. Bozulmak 6. Ezilmek 7. Mağşuş - 1. Arısız (T e
Kazıtmak 8. Pazıkmak 9. miz olmıyan man) 2. Çepel 
Sınmak 3. Karışık 4. Kabklı 

Mağlubiyet - 1. Basğu Mağz - 1. Beyin 2. İç 
2. Bozgun, bozgunluk 3. Bo- 3. İlik 4. Öz (Lüp, cevher, 
zukluk 4. Düşkünlük 5. Kı- iç man) 
ran 6. Kırgın, kırgınlık 7. Mah - Ay 
Kırış 8. Serginlik 9. Yen- Mahru-Ay yüzlü 
ginlik, yeniklik 1 O. Yeniliş, Mahbemah-Aydan aya 
yenilme Mahiye - Aylık 

Mağmum - 1. Bosuşluğ Mahabet - 1. Aybar 2. 
2. Bungun 3. Kaygulu 4. Gösteriş 3. Korkunçluk 4. 
Sıkılmış (-içi) 5. Sorutkan Parlak görünüş 
6. Tasalı, tasalanmış 7. Üz- Mahal - 1. Budal 2. 
gün, üzülmüş Kent (Kasaba, şehir man) 3. 

Mağmum olmak - 1. Orun 4. Yer 5. Yöre 
Kaygılanmak, kaygulanmak Muhalfi ikamet-1. Ev 2. 
2. Sıkılmak 3. Sınıkmak 4. Eylek 
Somurtmak 5. Tasalanmak Mahalli-yerli 
6. Üziilmek Mahalle - 1. Tarmak 2. 

kM2ağmumk hava - l.Boğ- Uram 3. Yöre 
na . Bul ukluk 3. Bulutlu M h il r K d 
4. Püngtilük a a e ı- on aş. . 

Ma;.rib - 1. Batı 2. Ba- Maharet - 1. Atıklık 2. 
tışığ 3~ Geçtaa (mukabili : Beceriklik. 3 .. Düleklik 4. lr
ertan) 4. Gün batan 5. Gün vem 5. lbklik (Çabukluk, 
batar tezlik man) 6. Ustalık 7 .. Ux-

Madelct - Y artı (Hü- luk 8. Ordum 
küm adli Maharetli - 1. Atik 2. , 

Mağruk - 1. Batmış 2. Becerikli 3. Dülek 4. Eli uz 
Boğulmut 3. Kaımıt S. UatA 

r 

Kanzuk öksürük şurubu 
)S.11 opektoral ) 

meninde ihale edilecektir. Bu 
satışa iştirak için 36 lira mu
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saate kadar belediye encü
menine müracaat olunur. 
22- 25 - 30 - 5 216 (90) 

Zabıtai belediyeye namzet 
olarak memur alınacaktır. Bu 
memuriyete alınabilmek için 

orta mektep mezunu olduğuna 
dair şahadetname, nüfus tez
keresi, askeri vesika, sağlık 

raporu gösterilmesi ve boyu 
da 1,70 den aşağı olmaması 
şarttır. Bu şartları haiz olanlar 
28-1-935 gününe kadar bele
diye zabıta baş amirliğine mü-
racaatları. 215 (89) 

Öz Türkçe karşılıklar - 187 -

Maharetsiz-Beceriksiz Mahfuz -1. Barik(mah
Maharet kazanmak - 1. fuz yer man Yk: Barınmak) 

Ustarmak 2. Ustalaşmak 3. 2. Bellenmiş (zihinde mah
Uzlanmak fuz, ezberlenmiş man) 3.Gö

Maharetle idare etmek- zetlik 4. Cözetilen 5.Kuytak 
Ôkütmek (kuytu yer man) 6. Kuytu 

Maharetli rehber-Yurucu (mahfuz yer man) 7. Öğre
Mahasin - 1. Görklük- nilmiş (zihinde mahfuz, ez

ler 2. Güzellikler 3.İyilikler berlenmiş man) 8. Saklı 9. 
Muhbub, mahbube -1. Saklanmış 

Kel~ş 2. Oynaş 3. Sevcrçe Mahir - 1. Atik 2. Be-
4. Sevgili 5. Sevilen 6.Sevük eerikli 3. Cirik, çirik, çerik 

Mahcup - 1. Erincik 2. 4. Eli eğimlı 5. Eli uz 6. Te
İımık 3. Kısrık 4. Oyatlığ 5. tik 7. Usta 8. Uz 
Sıkılgan 6. Singin 7. Tımsık Mahiyet - 1. İç yüz 2. 
Tutuk 9. Utanan 10. Utan- Kendilik 3. Nelik 4. Nitelik 
gaç 11. Utangan 12. Utan- (Kifayet man) 5. Özlük,ken-
mış düzluk 6. Tın (ruh man) 

Mahcub etmek- 1. Boz- Mahkeme - 1. Savilik 
mak 2. Utandırmak 3. Yüzün 2. Sorav (şikayet, dava man) 
düşürmek 3. Y arguç 4. Y argu yeri 

Mahcub olmak - 1. Ay- Mahkeme kararı - 1. 
manmak 2. Bozulmak 3. Kü- Törö 2. Yargu 
çük düşmek 4. Oyalamak 5. Mahkuk - 1. Kazdmış 
Sıkılmak 6. Utanmak 2.Kazınmış (yazıldıktan .!lonra 

Mahcubiyet - 1. İr, İr çakı ile hakkedilmiş m~m) 
2. Utanç 3. Utangaçlık 3. Kaznaklı 4. Oyulmuş 

Mal.cubiyeti mucib - U- Mahkfım-Polun 
tanacak Mahkum etmek- 1. Bel-

Mahcuz - 1. Sığılmış 2. mek (tecziye etmek man) 2. 
Tutuk, tutulmuş Y argurmak 

Mahdut - 1. Az 2.Çev- Mahkiimiyet-Çığlış 
rilmiş 3. Eksik 4. Gödök 5. Mahluk - 1. Çayan 2. 
Kısa 6. Sınırlanmış Debrenik (müteharrik man) 

Muhafaza - 1. Belik(ok 3. Türük 4. Yaradılmış, Ya
mahfazası man) 2. Giz 3. rablmış 
Gönkek 4. Kak 5. Kutu 6. Mahlül - 1. Andır (sa· 
Saklak (bir şeyin saklandıiı hipsiz kalan mülk man)2.Boş 
yer) 7. Ürtük (sahipsiz man) 3. Çözülmüş 

Mahfi - 1. Gizli 2.Sakh (Halledilmiş man) 4. Dağıl-
3. Yaşık mış (halledilmiş man) 5. Eri-

Mahfiyen - 1. EJ albn- miş (Halledilmiş man) 
dan 2. Gizlice Mahlut - 1. Alaıman 2. 

Mahfil -1. Cerge 2.Der- Arısız (gayri safi man) 3. 
llelı:: l. T o»lanb Çandır (buidayın upa Ye 
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·····································································: . 
SIHHAT BALIKYAGI 

~ 

• . . 
~ . . . . . . . 
E 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 
iki Defa Süzülmüştür 

Yegane Deposu 
Baş durak 

Hamili :Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
: ....•......••..................••.............•.........••...••...... 

lnşaatıııı7. için atidekiilıtiyaçlarınızı pek ucrız f iy.illarla 
temın etmek iı:ıt.erseniz Halim aga 9arştsınt.la 

ava lalı " 
rı asan 

tıcaretlıaneRin., miiracaat ediniz 

Çi E 
Çu d ... ve her ne· ' ç .. ç n 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden ltivhalar ve bunlarm 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosıfonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve lngiliz künkleri ve bunların te/erruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 

erll Çimento ar, Bütün 1 " 
En ıt Ş raitla 
Mağ zamızda Satıl•r 

KIS GELDI 
~ 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

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

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sallş mahalli : Kestane pazarında No. 10 
(885) Telefon 393 7 

Gri pin 
Niçin Dain:ra Tercih Ediliyor? 

Çünkü 
Evvelki gün soğuk almıştı, ~ ~ "-.' 
dün yatıyordu, bu sabah ""-.,. 

dipdiri ayağa kalktı ~ ~ · 
......._ '""'-. 

GRiPiN 

Bütün ağrı, 
sızı ve san
cıları dindirir 

GRiPiN 

......._~ 

Soğuk algın
lığına, nez
leye, gripe, 
diş, bel, si
nır, adale 
ağrılarına ro
matizmaya 
karşı bilhas
sa müessir· 
dir. 

GRİP İN 
• 
l 

tecrübe edinis 





ltlektrı , e on 
PEŞTEMALCILAR 


