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Soyaalannı Tescil işi 1 

• Devam Ediyor ... 
Karatat tramny cadduiacle aisah buıada komi8ymam Al 

61 numarada Leon Parlu Poy, I Haydar MarıiJ. kata. paza-
Aluncak belediye zabıta amiri n zahireci Feyzullah Mungan, 
Mnla&a P~ Ba,...ıda alkol Ba1mabane maliye şubeli ka-

• ~· L-.L • • AJi •!!IMF ...aÇlll 

baran, ~a ş.,-. 

--12 •marada S.&ı s.t
la P--. ....,... .,, ti-
radından Saki Perk, polia me
marlanndaa Hmı Pmarhap. 
Gizelyah ÇakaWere 44 numa
rada t._g oğla MeYllt Paara 
Rılıbm tramvay Mletçilerinden 
Hlllnü Pelenk, Dfilrmea so
kajında 23 ....... da Bedri 
Or, Dibekbata 10kapda 550 
numarada Muzaffer Obman, 
qrefpqa birinci Slleymaniye 
Kavakhpmar Cad. Şnkrl Ozgav, 
Baca belediyesi tah•kk11k me
muru lsmall Hakla Akkan, Ka
ratq Mecidiye AB Rıza sokak 
53 namarah evcl• Mazhar Onum. 
erkek üut maal&mlerindea 
Halil Omuralp, Mliye cua kl .. 
tiplerinden Vilaat Oktayhb, 
Bayrakh tltüncl fi1111an Hakkı 
Onak, Karantinada 28 D11111&• 

rada Ali Rıza Oaaral, 37 Da• 

marah belediye .... arlarmdaa 
lpef 0... Kuyamculanla 7 
aamarada tamaU O,-, emni
yette 209 Ali Olacak, Kaqa
yab R ... m,. caclcleü 75 
numarada Meluaet Sabri Oı· 
bq, Buca İll:Uyon cacldui 
28 numarada OIDIUI Okut. 
Eeluni Oıkuıa. lkmd Abdul
l&h efendi mahalleal fener· 
ci 4S Mahmut Onak, Tica
ret bankası memurlanndan Nuri 
Naim Orak, ICartıyaka zeytini 
zade sokajında 6 numarada 
Zekeriya OnaYhk, ıc.tayaka 
maliye tahakkuk M. Hilmi Okur, 
belediye mllzaJed• M. Slle)'llWI 
Necmi Oğlakay, Alaancak Bur
aova caddesi 14 numarada Veh
bi Okaya, belediye un fabri· 
kumda Ali Salih Oymak, Em
niyette 272 Adb Okuca, San'at 
mektebinde stajiyer Slleyman 
Oıkay, Alaybey Salih pap cad· 
demi 207 numarada Mmtafa •• 
Bedri Oiwtq, lmür Sıhhat 
.-nuru Haydar OJW', Birinci 
noterde Kamil Oı,aç, Birinci 
Slleymaniye MllU'lı aokak 65 
No. da Cemil Ye efradı Oybmalp 
Akçahmeıcitte • 165 numarada 
Halil Orap, G&ndojduda Meh-
met Emin Ozar, telefon firketl 
ikinci mühendisi Edip Onan, 
Devlet demiryollan yedinci iı
letmesinde idris Ogur, ithalat 
ı&mriiıü depozito memuru Ali 
Riza ve kardeşi Oyahr, lkiaci 
kordonda 265 numarah evde 
Mustafa Safder Oaarojha, Bor· 
nova Zencirli kuyu aolcajmda 
devlet demiryollan Halkapınar 
fabrika ında lsmail oğlu Fuat 
Dinçsoy, Bornova da telpaf 
çavuşu Ahmet Ôıçelik, bele
diye n fabrikuı müdürü Ce
mal Ô tu, lzmirpostasa ıazete• 
sinde m .. rettip Gafar Artuk 
ıabık üçüncü noter muavin· 
lerinden Cemaliddin Progar, 
emniyette 45 Ahmet Nuri Mert 
Tilrk, Kordon tramvaylarmda 
F ethullab Morgal, gümrük hat 
mümeyyizi Mehmet Manaotla, 
muhafaza 11 numaralı motor 
kaptanı Halda ve Ailai efrada 
Merey, Kal'flyaka mqrutiyet 
aokaj'ı 37 numuada Vedat 
Mat, KuıuOjlu çarflStnda Ma-

.. ç tebJii memuru Ali Nay
telu-, ICarablf ad.tet • tS 

M barrem Niken, Namuplt 
Şma eolmit 44 numarada Ala
met Nnri Mercül, Karantina 
tramvay caddeai 440 numarada 
Oaman lliai, Ka Jiaeeinde 
Haaa otla Al Menin, Mer
ai &de Kako Mehmet Mersinli, 
Meniali Buma•• caddesi de
miryola hYaslanndan Yusuf 
Mercu, Kasapluzır mahallem 
K~eciler caddesinde 29 numa· 
rada Mahmut Cemal ve oğla 
Ali Haydar Marçak, Halkapı
nar Pirina fabrikasında Meh
met Mihbıy, Buca belediye cad
desi Süleyman Meyda, Basma
hane Mendiya caddai 4 nu
marada Hasaa Buri Madran, 
Devlet demUyollan yedinci it· 
letmeainde kavu Halil lbralüm 
Moray, Duatepe mektebi mu· 
allimlerinden Hakkı Menkli, 
Esnaf feyh mahallesinde 21 
aumarada Nazım ve çocuklara 
Mavi Irmak, Mahmudiye mali
ye tubeainde bina kltibi Mn
sullu otlu, S.fturak Salih efen
di hanında Halil Nazan, Zi
raat bankasında Ltitfi Nayman, 
belediye kal'fUUlda 16 numa• 
rada Kimil Ye lbratıim Nifli, 
Karantina Emel aokak ıekiz 
numarada Rukıye Nascan, Ka
rantina Mitatpap cadde( 62 
a11111&rada Niyazi, Bedri ve 
lbrahim N ebol, Gilzelyah Şefkat 
sokak 8 numarada L&tfil Nayir 
Alsancak meaadiye caddesi 108 
numarada Mutafa oğlu Mu
llarrem Nargiz, Karataş -tram
vay caddesi 372 numarada bo· 
hor Yosef Nommaz, gümrük 
M. efradından Abdullah Nayb, 
Karantina tramvay caddesi 777 
numarada Silleyman Nalhoğlu; 
Basmahanede doktor Galip Na
yan, A.Juncak meıudiyede Ah-
met Neyten, İt bankasında 
bekçi Resül Kulua, Etrefpaşa 
hutabaaeainde anbar memuru 
Raci Pitkin, emniyette 274 Zi· 
ya Parlayıcı, peftemalcılarda 
manifaturacı Osman Posta ta-
lan, Alaancak karakol soka
A:ında 3S numarada Nihat Pe-
nm. 

§ Merkez posta memurların· 
dan bay Hüseyin Hilmi soyadı
nı BafDMlt değil Bayman ola· 
rak tescil ettirdiğini bildiriyor. 

Bay Kemal 
Ziraat bankaıı kontrolörü 

bay Kemal Ankara ziraat ban
kası kontrolörlügüne tayin edıl· 
miftir. Kendisini herkese sev· 
dirmif olu bu degerli arkada
şın HalkeJi avcılar ko!u rc"sli· 
liibıde de faydalı hizmet eri 
geçmişhr. Bay Kemal bir kaç 
güne kadar Ankaraya gide
cektir. 
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Yabancı Dil 
Dersleri 

Kültiir Bakanlığından valiJi· 
i• g~lcn bir buyurukta, bazı 
mekteplerde ecnebi lisan mu· 
~lderinin münhal olduğ'u, 
hanların mahallen kapahlması
na bdln -olanların bildirilmesi 
istenmiftir. 

Bugün 
••••• 

Halkevinde 
Konferans Var 

Halkevinde inlulip kür
daü konferanslanna bugün 
de devam olunacaktır. Mu
allim Bay Mitat tarafından 
bugiln saat 15 te (inkılap 
tarihi) üzerinde bir konfe
rans verilecektir. Bütiin 
okurlanmıza bu konferansı 
kaçırmamalannı tavsiye ede
riz. 

Memurlara ._.._...,. __ 
Yapılacak 
Evler İçin 

lzmir memu• 1ar kooperatifi 
idari! heyeti dün vali general 
Kizım Dirikin bqkanhtuıda 
toplanmııbr. 

Bayramdan ıonra yapılaak 
toplanbda memurlar için yan
gın yerinde tabitle yapbnla· 
cak olu evler mueleai kona• 
şulacatır. 

Şimdiki halde daire mlid&r
leri taklitle ey yapbracak olu 

memurlann iaimleriai tupit •• 
yapı kooperatifinin nizamname 
ve mukayeJenameleri iizeriade 
tetkikat yapmakla mqguldur
lar. 

••••••••• 
Emniyet Müdürü 
Bir Konferans Verdi 
Emniyet mildüril bay Feyzi 

Akkor bugiln öğleden evvel 
viliyet salonunda kısım reill..eri 
ile birinci \'e ikinci komiler
lere mesleğin bazı inceliklerine 
taalluk eden bir konferam 
verecektir. 
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Seçim işleri 
Kadınlanmızm da iıtirakini 

temin edebilmek için umumi 
meclis seçimlerinin yenilenmesi 
hakkındaki kanun resmi gaze
tede çıkmış ve iç bakanhkça 
viJAyete bildirtmistir. 

, .... -
Bayram Yerleri 
Bayramda eylence yerleri 

yapılmak için belediyeye vaki 
müracaatlar nzerine llzımgelen 
tetkikata bqlanmqbr . Son 
gtinlerde havalann so;umuı 
üzerine bayramda çocuklanmı
zın eylenmeleri için münasip 
mahaller araşbnlmaktadır. ······-Araşhrmaların Neticeleri 

Ankara yüksek ziraat ensti
tüsü ökonomi şubesi şeflerin
den baş asistan Bay Saim, 
okonomik tetkiklerde bulun· 
mak iız~re şehrimize gelm'ştir. 

Bay Saiın, bundan evci Ba
ltkeair ve havalisinee tc kıkat
ta bulunmuştu. Şehrimizde on 
gün kadar kaldıktan sonra 
Ankaraya dönecek, arqbnna
lannı gösteren raporunu öko· 
nomi bakanlığına verecektir. 

Bay Saim, dün mıntaka zi· 
raat midirünft ziyaret ederek 
buı iltatiıtiti malumat almıştır. 

Yakalnan 35 Kalem 
Eşya Müsadere Edildi 
Bunları Geçirmek lstiyen Ecza 

Deposu Sahibi Moreno Mar
gonatonun Oğludur .•. 

Dünkü sayımızda pariaten ••
det eden Margonato adındaki 
bir musevinin üzerinde kaçak 
eıya bulunduğunu yaUDlfbk. 
Diin yapbğımız tahkikata göre 
bay fdargonato şehrimizdeki 
ecza deposu sahibi Moreno 
Margonatonun oğludur. Bay 
Margonato salona çıkbğı zaman 
kendisine üzerinde ve bavu
lunde resme tabi eıya buhmup 
bulunmadığı ıorulmaı ve bu 
hususta dıvara talik edilmit 
olan levhaya dikkat nazan 
celbedilmiftir. Oç defa tekrar
lanan suallere M. Margonato 
birfey yoktur cevabım venniw
tir. Bunun iizerine eıyalan ve
üzeri taharri edilmiı resme tibi 
ohu: bet kalem muhtelif cins 
bbbt ecza ve allt ile pamuklu 
ye ylnltl menaacat v~ diğer 
muhtelif qya bahmmpttur. Bu 
eşyalar glmrnk memurlarıma 
g6zlerinden kaçınlabilmek için 
elbiaeleria kollanna, paataloa 
paçalarına, itinah bir ıurette 

dikilmiı •• yerlqtirilmifti. Sa-

Fidanlıklar . ··-. 
Ağaç Dikimine 
İtina Edilecek 
lzmirde olduğu gibi kaza

larda da bu ekim mevsiminde 
fidanlıklara ve ağaç dikimine 
fazla itina ıöaterilecektir. 

Dün Ku.pdaımdan valiliğe 

gelen bir tel yazı11Dda Sel· 
çukta dikilecek bademler için 
yer aynldıiı ve bunun içın 

lizımgelen bazırhldarm yapıl

dığı, Kuıadaıı merkezinde, 
belediye parkının arkaunda da 
fidanhk yeri aynldığı aynca 
iki llç yqmcla fidulann yeni 

açılan bulvara dikildiii on bin 
kavakla JdllJiyetli meyve veaaire 
fidanı dikileceği bildirilmittir. 

lon memurlanmn vezifede glı· 
terdikleri dikkat ve itina bil· 
hassa salon amiri bay buamn 
bu yoldaki mavaffakiyetli arq· 
tırmalan geçirilmek İltenilen 
qyanın devlet eliae geçme.ini 
temin eylemİftir. Kaçak etya 
kimilen giimriik kaçak kana• 
nuna tevfikan müsadere edil
mitfu'. Sahibi yolcu bulunduğu 
cihetle ikamete rapten .erbest 
bırakılmıt İle de bu hususta 
dün gOmrilk idaresince inhisaril 
tabi qya bahmumdan dolayı 
İbblU mehkftl..U.e Yeri1mif· 
tir. Bay Moreno Marpaatonun 
ihtuu malıkemeıince bçakçı
hk dlrmlhıdea te•kif edilmesi 
de muhtemeldir. 

Karadeniz Vapurunda 
Dlbı lıkenderiyeden limanı· 

mıza gelen Karadeniz vapuru 
lokantumda inhisara tlbi viski 
tarap ve saire balundajundan 
muhafaza memurlan tarafından 
mllsadere edilmif ve lokantacı 
bay Huan ilahlu mahkeme· 
sine •evkedilmittir. 

Kantarlar 
•• C5I •• 

1 Ticaret Odasının 
Bir Teşebbüsü 
T alimatnama mucibince kan

tarlann ufırdan bqlamuı li
zımdu. Halbuki belediyenin 
kantarlan da dahil olmak üze· 
·re lzmirde halen büttlıı kantar-
lar yirmi kilodan bqlamakta
dır. Bu vaziyet karşısmda be
lediye rei.aiti ilçlller müfettiş
liğinin teıehl>lisl lzerine bele· 
diy., kantarlaruu çahfmaktan 
menetmifffr. Ba vaziyet kar
psında ırenk ithalatçı tacirler 
ve ıorebe ihrracatçı tacirler 
etYalannı maiualanndaki bas
ldlllerle tartmakta ve bu yüz-
den müfkillt çehmektedirler. 
Bu hal fiklyetleri mucip ol
maktadır. 

Ticaret odası bunun için ba
zı tqebtJllllerde bulunacaktır. 

ELHAMRA L Milli 
81NEMASI 

Yalnız 4 gihı için tertip ettiği zengin proıramda : 

Karnaval Çocuğu 
Nice şehrinin meşhur karnaval çılguahklan araımda alı· 

nan FRANSIZCA sözlü ve şarkılı lüks ve ihtişam filmi. 
Bqrollerde : 

IVAN MOSJOUKINE ve TANIA FEDOR 
1ıiveler : 1 - PATHE JURNAL No. 12 
2 - Mh<I ROY A GÖRÜYOR ( Canh resimler ) 
Dikkat: Bu program cumartesi akşamına kadar devam 

edecektir. Bayramın birinci güniinden itibaren : 
Bu senenin biricik AYSEL BATAKLI DAMIN 

Türkçe filmi Klzl 

1 (Ramazan Keyfi) 
Hayvanların (;ektiii 

Der demez her halde M
aim Jibi hepinizin de habmla 
atla tramvay geldi. e. da iN 
uyınm içinde.. Zavalb hayvan
lann bazen hıncahınç dolan 
tramvayı çekmek ip. Wır ağa 
Wr _..,alp& vurup ta tmtlr M 
...,,.._ ~ bacak sor· 
lama annı g6rdükçe fimdi çat· 
layacak deye yüreğimiD yap 
eriyor. İçlerinde çatlamayanlar 
yok değildir yal Hele o pt 
arabalarma koıulan benirleri• 
hali.. Tilkiirdlliiimüz tilkriipn 
havada buz tuttuğu bu IOjılk 
günlede haddinden, t•u••l
Hinden fazla yG)denen arabayı 
çekeceğiz diye buram bmam 
terliyorlar. Arabayı durdata 
yerden kaldırmak, sokakl.rda 
danmek ve llatik tekerlelderiıa 
cilaladığı döteme tqlannda 
yürümek için ne eziyet çek· 
miyorlar. Gerilmit adalelerile 
koıumlarım kopanrcuma yük· 
lenifleri, ayaklan kayıp yu•ar
lanmalan pek acıklı bir man-
zara oluyor. Bir kaç kUl'\lf 
fazla alacajım tamaile hayvan· 
lannı çatlatacak derecede İf

kenceye sokan araba sahiple
rine allah insaf Yersin. Hele 
bazılan var ki bu kadar mer· 
hametliz daYl'&Dlllalanna k&l'fl 
hayvana hakkmı vermediği. 
hayvanın tam takır !..eyli ha
linden belli oluyo· 

Bir himayei hayvanat cemi• 
ti vardı, ne oldu bilmiyorcm. 
Fakat bu ankayı bir ~h 
bıralup ta bayvan aahiplerin-, 
hitap etmek daha yolunla 
olur. Eğer dinleyeni olm-s=ı •• 
Dinlemiyenleri de bu el m it· • 
kencelerinin cezasmı ~ ~r.n:k 
ine:- mahkemeye 9~vketm ... k 
alik .l6!ıların boynuna borçtur. 
Cumhuriyet hnkıimeti cem •~~
~u. unaı;ı aon famllann:k l:u 
eh~mmiyetli nokta)::ı yer >\fi • 

mıştır. 

Her can tapyan mahluka 
liyık olduğu merhameti yüı .. 

tinde taşımak bir vicdan me

sele idir. Hele böyle iasanl" a 
gücüyle, kuvvetile fayclah olaa 
olan hayvanlara daha ziyade 
acımak llzımdır. Onun taham· 
mOlünü aşmamak ve bu kuv
veti tabii bir şekilde kullanmak 
gerektir. 

Tok Dil 

Teşebbüslere 
Heeüz Cevap Getmedi 
Gümrüğe son gelen yeni 

talimabıamenin tatbik edilme
sinin çok mütkül olduğu ma· 
lumdur 

Evvelkı rin Tilrkofiate ib-
~ 

racat tüccrlannın yapbğa bir 
toplanb neticesinde tiiccann, 
talimatnamenin tadili hususun· 
daki dilekleri te grafla Türk· 
ofİI müdü•lüğü tarafından Ôko
nomi Bakanbğma bildirilmitti. 

Bundan başka gerek vilayet 
makamı ve gerekse ticaret 
odasi keyfiyeti aynca olarak 
al&ka~ makamlara bildirmifti. 

Bu husUJita ne viliycte ve 
ne de TDrkofiı müdürlilp ile 
ticaret od••ina bir cevap ıei
memip. Dlla limn• hali tlla 
Mr durraalulı ,.._elite fdL 

• 
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Kısırlıkla Savaş Gerektir ..... 
NüfusunÇoğ~lma Nisbetini Arttırmak için Ne Yapmalı 
Mussolini T orinoda "Kısırlığı Eti.it Ve Tedavi Merkezi,, Açmıştır F ran

sızlar Nasıl Çalışıyorlar ? Kısırlığı Tedavi Etmek Kabildir 
• 

Bütün Avrupa ülkelerinde 
nüfusun çoğalma nisbetini art
tırmak için soysal yardmı ve 
ıaglık kurumları, yapılabilen 
herşeyi yapmağa çalışmakta

dırlar. 
Buna rağmen bir çok mem

leketlerde nüfusun çoğalması 
durmuı gibidir. O kadar ki 

beyaz ırkın yazgısı hakkında 
cndiıeler izharına b~lanmış
tır. Fransa gibi nüfusun çoğal
ma nisbeti en düşük olan 
memleketlerde bu güdü ile ge-

niı bir savaşa girişilmiştir. 
Soysal yardım itlerinden başka 
bilim kurumlan da ihtiyari ve
ya mecburi kısırlıkla müca
deleye girişmişlerdir. Bu vadi
deki anketleri!• tanınmış olan 
Paul Allard, ıon bir yazısında 
kısırlığın önilne geçmeğe çalı
şan bir sağlık enstitüsünün na-

zavallı kadın 
gösterilen adre
se müracaat ede
rek "Yasak mey
va,, yı düşürmüş, 
fakat onunla bir
likte bir daha 
ana olmak kud
retini de kay
betmiştir. 

Yıllar geç.mi , 
sev gilisi tarafı t 
dan bırakılan kı • 
da bir başkası 
ile evlenmiştiı. 
Mesut değildir. 
Dünyaya gözle
rini açmadan dü
şürdüğü çocu-
ğun "Jeanne,, m 
hatırası ouu ta
kip etmektedir. 
Kocası: 

- Anlaşıldı, 
çocuğunuz ol-
mıyacak .. Ço-
cuk yuvalarından 

Bir Kadın için Ana Olmaktan Büyük Zevk Yoktur 
Dışarda, bckl~nti salonunda 

çocuksuzluktan mustarip bulu
nan, kısırlıklarının sebebini bul
mağa ve tedavi ettirnıeğe ge
len bir çok kadınlar, erkekler 
bekliyordu. 

Dr. Anlatmakta 

. 
Sazan koca böyle bir kusuru selerini kaydetmek suretile ve 
kabul etmek istemez. Nefretle şaşmaz sağlık metotlarına uy-

protesto eder. Kendini mu:ıyene gun bir surette her kadına fe-
ettirmekten çekinir. B:\zan da yizli bulunmak· Vl!ya bulunma-
içinde baba olmak zevkinin mak yollarını göstermişlerdir. 
eksikliğine boyun eğmiş, ka- Bu metotlar Paris tıp fakül-
nc;ı ile bidil;;.ie bura· a o-elmi'?- te,i profe~ö ·leri.nden Dr. Troclı-

.. , ~,,....,,..,,.,,,.,.....,......,.,.~ :.' 'f::~f<'.'' :ı11 

1 - JJ ir .J.1/1,ımı dul. lor l,rıcier a rmmıdo 

: .. : - Noelde bfr i11aili.: crnn km:a9111111 fuplwlı(jı t"~·ırn lilmi~ 
çocul.'101· 

- Bilir mis~;ıiz ki on evli 
çiftten biri, her şeye, hatta 
kendi isteğin~ rağmen nesil 
üretmek kudretinden rnalırum-

tir. Zaten manbkan da bu 
mu:ıyeneye erkekten başlamak 
icap eder. Bütün muayeneler 
sıkı bir gizlilik içinde geçer. 

nun uşuurlu 
annelik ve
ya kı sırlık" 
adlı broşü· 

ründe izah 

e d i 1 miş tir. 
Dr.Ogini ve 
I-::naus'ın ü
zerinde çok 
ii 1emiş bu-
·cınmalarma 

:·"'imen he
.z karan
' ~en kur-
r.nağa mu-

vaffak ol
madı klan 
· Ovulation 11 

~Hurucu 

' eyriy<!) sa- · 
• <!sında a-
• aştırmaları-
~ zı yap-

n k ta· ız. 
çok tez

"n taurı ~ 

et' er:. bu mev 

dermek cesaretini nefsimde bu
luyorum.,, Bu mektuplar gör
düğünüz gibi demet demettir. 
ıstatistiklerimiz de bu sahadaki 
çalışmaların ne kadar musbct 
neticeleri olabileceğini göster
mi~tir. Şimdilik müracaat eden
lerin yüzde yirmisinden faz.lası 
muhakkak surette kısırlıktan 
kurtanlmışbr. Fakat bu bir baş
langıçhr. Şimdi de kısırlığa 
karşı bir etüt merkezi kurmgk 
istiyoruz. 

Mussolini T orinoda böyle bir 
merkez kurmuş bulunuyor. 

l\iussolininin bu sahada 
yaptığını nüfusunu çoğalt
mak istiyen her millet yap
malıdır. Kısırlıkla savaş bir 
milletin hayatiyetini kurtarmak 
iç;n yapılan savaşların başında 
bulunmalıdır. 

Denemelerimizden şu neti
ceye vardık ki "!htiyari., kı
s1rlık ekscriyn mecburi kısır
lığa çavrilmektedir. Genç çift
ler, ilk evlilil:. g in1er ..nde, gös
terişe~ apılarak ço.uk istemez
ler. Eğer zengin iseler, bu 
refah devri iç 11 de bir çocu'~ 

gezintilerine, eğlencelerine m~
ni olab:'e .. efi zeh~bı i!e çoct.::: 

dur. Onda bir, veya yüzde on .. 
bu istatistiklerle doğruluğu an-

Dr. De CJ u İ!J ne kısır/ ti.-! tı ıı k H J'/ w·d ı !/ 1 i, mi rnl m· m <;uı·uklm· ı "ra .s 111dt' 
zu tenasiilün esrarcn~iz ve babası veya anası olmaktan 

('ontk ... Ye::~e • Vi· J/lJ !JCıf/ tı• 

laşılmıı bir neticedir. Yine bi

lirmisiniz ki, çocuk istemiyen, 

bunun önüne geçmek için her 

ıeyi yapan binlerce kadın ya
nında, çocuk sesine hasret 

Fen vazifesini görür. İ~ta
tiıstikler gösteriyor ki bu gibi 
vakalarda, kısırlığın yüzde 
onu arkeklerdedir. 

Kocaların muayenesine me
mur bulunan Dr. Seguy vo 
matmazel Vimeux kısır erkek
lerde canlı nesil höcrelerioi 
vücuda getiren Azoospermie
ııin ancak onda birini bulmuş
lardır. Akamete sebebiyet ve
ren de bu kusurdur. Halbuki 
çocuk olmadı mı, en çok ku
surlu görülen kadındır. Onun 

kndmlık izzeti nefsi çok def
alar yeniz yere hırpatlanmıştır. 

ha~ati (fonkı1iyonu) işleyişi üze- çekinirler. Sıkmtıd~. d~rlı~ta 
rine yepyeni ufukJar açmışhr. bulunuy~rla~sa çocugu bır ~u~, 
Her yıl binlerce konsültasyon pahalı lur luks saydıkları ıçın sıl çalı~tığını anlatırken diyor 

ki: 
'' Ah, şu Gaby Morlay ile 

Hcnri Duvernois da kcşki bu
raya gelselerdi. " Jeanne ,, mü
ellifi, bir ebe taslağının elinde 
çocuğunu düşürmekle ana ol
mak neşesini ebediyen kaybe- · 
den kahramanına ba kötülüğü 
nasıl tedavi ettirebileceğini öğ
retmek imkanını bulacaktı ... ,, 

Henri Duvernois'in evrensel 
şöhret kazanan bu eserinden 
çekilen filim, binlerce kadını 
ağlatmıştır. Elbette mevzuu bi-
lirsiniz: Yapma çiçekçilikte ça .. 
lışan genç bir işçi kız ( bu rolü 
Gaby Morlay yapmıştir ) pat
ronun oilu tarafından aldabl
mııtır. Nerdcyıe ana olacaktır. 
Hotbin delikanlı ; " çocuk 
istemem ,, diye baj"ırarak genç 
kıza yavrusunu dUıilrecek ada
mın adresini vermiştir. Sevdi
iinin carunı sıkmaktan ~ekinen 

bir tane ~Jarak cvfat edinelim, 
diyordu. 

Hayır .. O hunu istemiyordu. 

Kendi kanı ile beslenen 11 Je

anne,, ın yerini bir yabancı ço· 
cuk tutamazdı. 
Çocuğa hasret çeken betbabt 

kadın, ana olamadığı gibi, bü

yük ana olmanın zevkini de 
tatmudan ihtiyarladı. Daima 

kederli bir ömür sürerek yal
nızlık içinde öldü. 

Dr. Devraignc "Ana kucağı,. 

enstitüsünde hem çalışıyor1 
hem de şunları söylüyordu. 

- Henri Duvernois, yahut 

ta ya~ının geçkinliğine rağmen 

bu muazzam davaya alakumı 

kaybetmiyen Paul Bourgct bizi 

ırörmege, buradaki levhaları 

tetkike relmeli idiler. 

çeken, ana olmak isteğile çır
pman binlerce kadın daha vardır. 

Erkek veya kadındaki aka
metin sebepleri kötü anlaşıl

mıştır. bu yepyeni bir bilimdir. 
Hcrgün karşılaştJğımız hadise
lerin denemeleri ile aydınlanan 
yeni yeni keşiflere erişen bir 
hılim ... 

Fransanm her köşesinden 
buraya koşuyorlar.. Bir kısmı 
kocalarından gizli olarak, çoğu 
kocaları ile birlikte geliyorlar. 
Birinciler kısırlık serzenişinin 

giinün birinde boşanma dava
sına sebep olmuından korku
yorlar. Ötekiler ise belki de 
kusurun kendilerinde olduğnna 
kocalarım kandırmıılar, onları 

da birlikte sürüklcmislerdir. 

F cnnin son bir keşfi, normal 
bir kadının özel hayatında fe
yizli, bereketli günleri olduğu 
gibi kısır günleri de olduğunu 
şüphe edilemiyecek surette 
meydana koymuştur. 

Japon Gynecologue'Jarmdan 
Ogino ile Avusturya bilginle
rinden Knaus'ın " gündelik ,, 
ve psikolcjik bir takvim •aye
sinde, kadm hayatının gün be· 
gün, saat bcııııaat bütün hidi· ' 

yapmaktayız. Kııırlıktan kurtul- çocuk i~temc~ler. Fakat gün-
mak için bize müracaat eden- ler. ~ehr. . kı çocı:_k h~~-
lcr, tavsiyelerimize harfı harfına r~h ı~lcrını bu.rmç ga, mı-
riayet etmektedirler. Guddclc- nık .. hır . ~ehrenm _ şen te-
rı·n (Gl d ) 1 L·f t • bei4sumlcrmı aramaga, dost-an es arın 1'1 aye sız- k 
ı•w • h ı· d tl ·q t lannın, yakınlar .. nın çocu ları-
ıgı a ın e opo ıerapı ue c- k k w b ç 

d ·d bul kt B nm ıs anmnga aşlarlar. o-
avı e unma ayız. azan k · t ı B · · _ .. . . . cu ıs er er. unun ıçm çırpı-

da sunı olarak lnsemınatıon,, nırlar. Hcy'at tabiat ilk istek-
yapmakt~yız. ~ısırlı~tan ~urtu- lerinc boyun eğmiştir. Yıllarca 
lanların bıı:e gonderdıklen mck- cocuk istem iyen, ondan kaçı-
tupları okursanız ne kadar coş- na kadın bu hatasının ceza-
kun bir sevinç ve heyecan smı çekiyor. Şunu da ilave 
içinde olduklarını göreceksi- edelim ki bu kabil vak'alar 
niz. Bu sevinç ve heyecandan tedavisi en kolay olanlardır. 
topluluk ta kendi payını almak- Şu halde durmadan kısırlıiı 
tadır: Şu mektuba b~kmız: Ev- tedavi ettirmeğc teşebbüs et-
lenelı beş yıl oldugu halde melidir. İhtiyari bir kı~ırlık 
ikinci derecede kııurlığa tutul- pek nadiren kat'i bir kısırlığa 
muş olan M.ada~ L. B. :'Cr~- inkılap edebilir. Bir kadına: 
yon Lencagıne,, ılc tcdavı cdıl- "Bayan asla çocuğunuz olmıya-
miıtir. cakbr. Bunu hiç ummayınız." 

'' Aziz doktor, kızım Jean- sözünü söylememelidir.Kadını bu 
ne'ın doğumunu !'İze bildirmek- en tatlı umudundan ayırmak 
le btlyilk sevinç duymaktayım. çok zalimane bir hareket olur. 
Ana olmak istiycn bir arka- Hele bugün .. tedavi cdilmiyen 
daıımı da müca~csenize ~ön- 'kısırlık yok 2ibidir. 



o Sinema ve sanat sayfası 1 o 

Lübnan Melikesi 
Bayram Günleri~-;;. Göreceğimiz 

Filmlerin F.n Güzelidir 

.sütunlarda 
tayyare sinema~ının 
bayram proğrammdan 
ba ~sed eceğiz. 
1 n.1c ~çıldığı günden 
~erı beğenilen ve ı·ağ
o:t kazanan filmler 
,ostermekle şöhret 
.,ul n Tayyare sine
r.ınsından bayram iç.in 
f ... vkaladeliklcr bekliyorduk. 
Nasıl ki bu zannımızda aldan
rnad v ıgımızı anladık. tayyare si-
nemacı ınüdiiriyeti bayram gün-
leri için k'ld b' şu şe ı c ır prog-
·am hazırlamıştır. 

" Lübnan melik . . 
en büy''k f·ı· l ~sı " senenın 

u 1 ım erındcn biridir. 
lstanhulda gösterild'W. 
Çok büyu··ıc hı· . ıgı zaman 

r ış yapan b f ·ı· d.. u ı ım 
~nyaca tanınmış edipl d 
Pıer B . ' . er en re enoıt nın bütün d·· dilJ . unya 

erme çevrilen La Chat !· . 
du l'b . . ı· e aıne 
. ı an ısım ı romanından ik-

hbas . edilen hakiki bir h 
eserdır. şa 

.. 1~ir.F:tnsız yüzbaşısmın Suriye 
ço erın n bedevilerle yaptığı 
kanlı muharebeler, bir İngiliz 
ca usunun bir Fransız istihba-

rat .zaoın a eA e e .. .u.:.~b y·D 

çevirpiği intrikalar, bu meyanda 
kahraman diye sevilen bir 
Frnnsız zabitinin Lübnan meli· 
kesi iinvanı verilen gözler ka
maştırıcı bir kadının karşısında 
hatta vatanına hiyanete kadar 
yürümeği göze alması, nihayet 
iyi bir arkadaşın insanı en fena 
zamanında en korkunç tehlike
lerden kurtarmak iktidarında 
olması çok heyecanlı ve çok 
san'atkarane bir surette canlan· 
dırılmıştır. Öyle diyebiliriz ki, 
bu bayram İzmir sinemaları 
içinde en cazip ve en canlı bir 
programı Tayyare sineması ha· 
zırlamışbr. Okuyucularımıza ha· 
raretle tavsiyeyi fazla görürüz. 

iV AN MOSJOUKINE 
Karnaval Ço~~-;.· Münasebetile 
lvan M SJ'o k' . . 

d . . u ıne, sınema pcr- rnış, onun yantığt her film her 
esının bu kt ' k- • . 

b. . eme ar san at arı ne mevzu ve mahıyctte olursa 
ızını bakımım d t 1 ı·ı el ~ . . ıı: an a ı ı e e- olsun seyirci tutmuş ve tutul-

gcr bır ınsandır. Çünkü bir iki muştur. 
.senelik hayatı İs-

Güzelleri A vlıyanlar 
Stüdyoların Girls Kadrolarını Dol

durmak için Dolaşanlar ... 

Rinğling Barnum'u kim ta
nımaz? YıUarca diyar diyar doa 
laşarak dünyanın en çirkin, en 
korkunç ve en garip mahluk
lannı toplıyan bu adam evren
sel şöhret kazanmıştır. 

Bilakis dünyanın en müstesna 
güzellerini buJmak, toplmak 
için ülke ülke dolaşan adamlar 
daima şüpheli görülmüş, hare
ketlerinde ahlakı bozan kasıt
lar aranmışbr. Bir aile babası 
oj-luna dişi gorilleri göstermek
ten zevk duyduğu halde yer 
yüzünün en güzel kadınını gös
termekten çekinir. Bunu ahlak 
telakkilerin.ize aykırı düşen bir 
ahlaksızlık sayar. 

/Stüdyoları Dolum an Girt .... ıer 
Fakat bütün bu telakkilere, 

haklarındaki füphelerc ehem
miyet vermiyerck stüdyoların 
"Girls,, adı verilen dansözlerini, 
figüranlarını bulmak için avcı~ 
lığa çıkmış olanlar vardır. Bun
lar Amerikanın her köşesinde, 
Avrupanın muhtelif ülkelerinde 
dolaşarak müstesna güzelleri 
ararlar. Picrre Sandrini ve 
Pierre Oubout bu güzellik !Se
leksiyonuna en fazla değer ve
ren, bu hususta büyük paralar 
sarfcden ikj ortaktır. İşleri güç· 
Jeri stüdyoların Girls kaclrola
nnı doldurmaktadır. Bununla 
beraber bu işin büyük zorluk
larla karşılaştığı muhakkaktır. 
Ve böyle olması da pek yerin-

dedir. Zira Girls avcılarının 
beyaz kadın ticareti yapmıya
caklarını kim temin edebi:lir? 
Bunlar en çok New-York'un 
müzik hallerinde "niglıt-clubs,. 
adı verilen gece kutularında 
iılerlcr. Girlı avcıları buralarda 
serbestçe faaliyette bulunurlar. 
Zira sabahlara kadar dansedcn 
yan çıplaklar hep burada top
lanmıştır. Ncw-York ve Şika
goda Rozcland, Empir, Şark 
veya Elhamra admı taşıyan bir 
çok dansingler vardır. Ameri
kanın ahlak ıansörü bunlara 
gözlerini yummuı, akıl ve ha
yale gelmiycn düşkünlükler al· 
mıı yürümüştür. 

Emil Jannings Berline Döndü 
Emil Jannings Avu:!turyada- fak olacazı muhakkakbr. Emil boksör Max Schmellingc oynat-

ki Saint - Wofgang şatosunu jannings'in partöneri Lucie maktadır. Bu film bitmek üze
redir. tcrkederek Bcriine d~nmüştür. Hoefliclı olacaktır. Sa~ne vazii 

· S · h ff' Ayni !ltildyoda Jenne D'Arc 
Emıl Jannings '' Dünün ve her Hans tm o tur. filmi Angcla Sclokkcr tarafın-

tanbulda .... · .. ı ! ~br. 
Kadılcöyd .! M:ıh:nut 
baba türbesinin 
önünde pabuç bo
Y•cılığı ve sonra 
Kuşdili sinemasında 
motör makinistlig~ i 
cd · en lvan, Esrar-
engiz Hane filmile 
Türkiyeye kendisini _.,.,..,."O<"" 

günün kralı ,, filminde Prüsya SmsUng Ve Annl ondra dan temsil edilmektedir. Münih 

1 

kralı Fredrik Giyom rolünü ya- U. F. A. Stütyoları "Bir genç tiyatrosunun bu maruf artisti 
pacakt1r. Asker kral rolünde kız ve bir delikanlı,. filmini Jcanne D'arc rolünü görmek-

• 1 büyük sanatkarın çok muvaf - Anny Ondra ve kocası meşhur tedir. 

1 
••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

film memleketimizde biiyük ala- 1 ~ehrinin meşhur Karnaval alem- , ha.mra . !Iİnema~ı ~~düri~eti 
ve sanat kudretini 
tanıtan, Michel St- ııı;.:.ı; • .-...
rogoff filmile unu-
.ıılma~ bir şöhret kazenan, 
~~~r~kanın meşhur bir film 
amilı ılc 6000 dolar haftalıkla 
~eş senelik kontorat yapan 
l~a!l. Mosjoukine'den baıka 
b~rısı dcjildir. Bu değerli ve 
bır az da herdem tize sanat
kir memleketimizde her ıine
ma •rtiıtinden daha çok se'ril· 

Sesli film Ç!ki.ıktan sonra 
Mosjoukinc 'nin ilk yaptığı film 
(Hacı Murat) idi. Bu film yalnız 
sesli olup sözlii değildi. İki se
nelik bir fasıladan .9anra F ran
ıııca ıözH.i olan (Meçhul Ça
VUf) u bir sene sonra da (1002-
nci .rece ) yi yaptı. Bu her iki 

ka uyandırdı. Sinema merak- lcri ~imde ~aşatılmış~ır. ~ilmde -bılm.~yız ~as~I bır duşunce ~le-
hları pek sevdikleri ( Mo:.jou- zengm hır ecnebı rolu alan bu guzcl fılmı bayram arıfe-

' kine) yi yeniden alkışlamak fır- İvan Mosjoukine'in başı boş ya- sine tesadüf ettirerek dört 
satını buldular. Bu silsileyi bu ,adığı bekar. ~ay~tı?.ın zevk ve ~ü~d~ J?Crdedc:_~ alıy?r. Bayram 
sene de ( Karnaval çocuğu ) safa A}emlermı goruyoruz: ustu ışı olan aılelcrın, bayram 

t k. . M . k' b Tama Fedor bu kıymetlı Ruı tatilindeki işlerini timdiden ba-
a ıp cttı. OSJOU me u senar- · t' · " z il A . . artıs mı ava ı nne " ve şarmağa mecbur bulunanların 

yoyu bır defa daha sessı:z: ola- "Mesut Nine rollerinde çok . •d · 
rak ovnamı•tı Bu hafta El- dil .. d" "h 1 "bdi sınemaya gı emıyecekler şu 

J y • şun ur en sa ne er 1 ey- ünlerde e · bir f 1 · 
hamra .sinemasında gördüğü- !emektedir. (Karnaval çocuğu) ~. . . Y! . 1 mı. ve se· 
müz ( Karnaval çocuğ'u ) sesli her sınıf halkı ve her telakkiyi vımlı bır artıstı göremıyckleri 
film saye.sinde eski filmden kat tatmin edecek mahiyette bir tabiidir. Acaba bu film bayram 
kat p:ulak olmustur. ( Nice ) filmdir. Ne kadar yazık ki El- ertHi tekrar ıöıterilemez mi? 

Mae Vest -·. 
Sansörden 

Şikayetçi Değil 
Mac W est kanuna ve San

söre saygılıdır. Son filminde 
ahlak sanıörünün tenkitlerin
den uzak kalacak surette ha
reket emeğe karar vermiştir. 
Mae demiştir ki: " Sıınıörlia 
n~ istediğini artık biliyorum. 
Diyalo~alarım buna göre uy
durulmuş bulunacaktır. Yeni 
filmim yeni sinema kanununa 
tamamen uygun bulunacak ve 
güzelliğinden hiç birıey kay
bctmiyccektir.,. 

Bir çok artistler Mae W es-
tin bu sözlerini riyakarlık 

addetmektedirler. --Aşk Tangosu Ve 
Koeasız Kadınlar 

Biri Almanca, Diğeri 
F ransızça Olan Bu İki 

Eser Büyük Rağbet Gördü 
Tayyare sinemasının iki gün

denbcri göstermekte olduğu 
iki mühim film var: 
Aşk Tangosu ve Kocasız 

Kadınl r. 
Bunlardan Aşk Tangosu 

Alman sinema san'atının Al-
m<ın muzikasınm birleşerek 
v .. cudn getirdikleri büyük bir 
esudir. 

Diğeri de Şekispirin klasik 
cselerini dünyada en iyi oy-
namakl:ı şöhret kazanan Dorat
hy Jordan'ın çevirdiği çok 
hissi ve çok heyecanlı bir film 
olan kocasu kadınlardır. .h.şk 
Tangosunda, mühim bir ihtiri 
ile uğraşan iki genç arkadaşm 
bu ihtiraı meydana çıkarınca
ya kadar hayatlarını kazan
mak için muzikacılık etmele
rini ve bu arada ikisinin de 
geçirdikleri aşk hikayelerini 
ve neticede sebatları sayesin-
de muvaffakıyetlerini görürken 
seyirciler iki saat mütemadiyen 
gülmektedirler. 

Kocasız kadınlarda, genç, 
gi.izel ve namuslu bir kızın 
fena bir arkadaş, hilekar bir 
erkek tarafından baştan çıka-
nlması ve terk edilen bu kı
zın iltica ettiğ"i bir müessese-
de şefkat yerine hakaret gör
mesi ve nihayet fuhşun azgın 
pençesine düşmesi ibret verici 
bir şekilde tasvir edilmiştir . 
Her ana ve babanın, her genç 
kızın görmesi icabeden bu 
film in.sanı teessür içinde 
bırakmaktadır. 

Biz her iki filmi de kari-
Ierimize ciddi bir surette 
tavsiye ederiz. , 

AYSEL 
Bataklı Damın Km 

Busenenin biricik TÜRK
ÇE filmidir. İstanbul kon
servatuvarının yaylı sazlar 
takımının iştirakile, ŞEHİR 
TIY A TR OSU sana.tkarlan 
tarafından oynanmıştır. 

Bu Milli Filim 

ELHAMRA 
sinemasımn müşterilerine 
bayram hediyesi olacaktır 
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Türk-Elen Dostluğu için 
Bütün Yunan azeteler · s iyaya 

iddetle Hücum Ediyorla.- ... 
İcap Ettiği Takdirde, Türklerin Yanı Başında, Müşterek Menfaatlar 

Yolunda Kanımızı Dökeceğiz Diyorlar 
YUNAN GAZETELERİNİN olarak Türkler, bu muahedenin kısımları yerli ulusal sana}i 

HESTJA•YA ŞİDDETLİ tatbiki yolunda, Yunanistan müesseselerine ısmarlanacak 
HÜCUMLARI için hahcşle kanlarını dökecek- ve bu müesseseler bu sipari'i-

kAtina l (~.A) - Atina'da lerdir. demiştir. HESTİA gaze leri az bir zamanda verebile-
~ an HESTIA gazetesi, Tür- tesi, B. Tevfik Silştü Aras cek bir h"le konulac:ah.i:ır. Bu 

fi:e ~ıı .. işleri ?akanı B .. l'e~- eğer Elen ulusunun Türk ulu- suretle hem lınrice fazla döviz 
Ru~tü Arasan Yunanıstan.. · · k d··k w• • l il k d su ıçm anını o ecegmı z:ın- çı r:masımn onune geç ece 

an geçerlten Atina'da verdi- . . 
D-i beyanat .. . T .. k El nedıyorıa hata eder dıye ce- hem de memJeket işçjlerine iş 
~ uzerıne ur - en 
d ti w h k vap veriyor. verilmiş olacaktır. Harice ıs· 

os ugu a kında bir makale 
Y k T HESTIA, kendi miidaderi- ınarlanacak kısımlar.a rrelince 
azara ürkiye ile Yunanis- b 

tan d h k nin ne Türkiye için ne de Yu- bu siparis.lerin kıymetier1·nı·n arasın a er no tadan mü-
him farklar olduğunu Yunanis- nanistan için kanlarını dökmiye- Yunan malı ile ödenmesi esası 
tanın bütün diğer dostluklarını ceklerinden B. Arası haberdar üzerine ısmarlanması için gay-
Türkiyc lehine feda edemiye- etmekte mazurdur. Çünkü on- ret edilecektir. 
ceğini söylemiş ve B. Aras'ın lar, vatan severliğin ticaretini 
Türkler lüzumu takdirinde Yu· yaparlar. Fakat şimdiye kadar Avusturj a Maliye Bakanı 
n~nistan için haheşle kanlarını bir defa bile silah altına gel- Prag. 2 (AA) - Avusturya 
dokecektir. Sözüne mukabele memişlerdir. Bütün ulus namı- maliye işleri bakanı Bay Bu-
ederek eğer B. Aras Yunan- na söz söylemeğe ise hiç hak- resch Cenubi Bohemyada To· 
~~kt .T.ürkiyc için kan döke- lan yoktur. bora gelmi~tir. Bcnes orada 

d. ennı zannediyorsa hata YUNANİSTAN'DA ULU- bulunmaktadır. İki devlet adamı 
e ıyor demişti. SAL MUDAFAA KONSEYi arasmda. bir görüşme olacakbr. 

b Bütün Yunan matbuatında A ı (AA) y Elebaşinin ı·fadesı· 
~w tek iddiaya karşı bütün tina . - unanis-

clıgcr gazeteler muhalif bir tan' da teşkil edileceği evvelce RIGA 2 ( A.A ) - Klaipe-
cephc almakta ve Türk-E en haber verilmiş olan ulusal mü.. de hadisesi maznunlannın ele 
dostluğunun kuvvetini ve yük- dafaa konseyt. · Karadeniz ve başısı olan Noyman ifadesinde 
sekliğini tebarüz ettiren maka- hava nazırlariyle erkanı harbi- kurduğu fırkanın Alman Nazi 
lelerle HESTf A'ya cevap ver• ye daireleri Başkanlarından te- fırkasiyle hiç bir alakası olma-
mektedırler. şekkül edecektir. • dığını ve Klaipedenln Litvan-

~RADİNİ diyor ki: Memleketin müdafaası bakı- ı yadan ayrılmasını biç bir vakıt 
.HESTIA bu beyanabnı ki- mından yapılacak proğramın istememiı olduğunu söylemiştir. 

Veni Asır 

Zabıta Haberleri: 

Şoförler Arasında 
Hükumet konağı önünde şo

för bay Rifatla şoför Abdullah 
oğlu bay Ahmet arasında yol
cu almak meselesinden kavga 
çıkmıştır. Bay Rifat, demirle 
bay Ahmedi sol ayağından ve 
bilerranden yaralıyarak kaç
mıştır. 

Kama Ta,ımıf 
Keçecilerde kama taşıdığı 

görülen Ahmet oğlu Riza za· 
bıtaca tutulmuş ve kaması 

müsadere edilmiştir. 
Hindi Hırsızı 

Kadiriyc mabaHesinde Mes
çit sokağında oturan Reşat 
l ... ızı bayan Nigann damından 
bir kuzu ile iki h1ndi çalan 
Salih oğlu Kazım ı.abıtaca ya
kalanmışhr. 

Taşla Yaraladı 
Dolaplı kuyu mahallesinde 

oturan Vehbi oğlu 9 yaşların
da Mehmet Ali. mahalle çocuk
lan ile oynarken bakal Ali oğ· 
hı Mehmedin atlığı bir taşla 
başından yaralanmıştır. Küçük 
çocuğu yaralıyan bakal hak-
kında ı.abıtaca tahkikata de
vam edilmektedir. 

Kumar Kavgası 
Karşıyakada Nuhbey soka

ğında oturan Süleyman oğlu 
bay Mehmet ile İbrahim oğlu 
bay İbrahim, ve Ali oğlu bay 
Mustafa kumar oynarken ara-

' Jarında kavga çıkmış ve dev
riye memurları evi terassut al
tına almışlar ve sabahleyin 
evden çıkbkları sırada üçünü 
de tutmuşlardır. Suçlarını itiraf 
eden maznunlar adliyeye veril
mişlerdir. 

danne • 
7 

iktisadi Haberler ..... 
D ·· n Borsada Ypılan Satışlar 

üzüm 
Çu. Alıcı Fiat 

16 

1 Zahire Borsası 
Çu. Cinsi Fiat 

125 Buğday 4 277 M J Taranto 13 
127 K A Kazım 13 SO 14 25 185 Arpa 3 52 

4 10 
3 62 
5 87 M ve H Cem.12 13 50 12 Yulaf 5 

79 Ş Riza Halef 12 75 13 25 39 Mısır 3 37 3 37 
51 H Z Ahmet 12 87 14 150 P Çekirdeği 2 50 2 50 
19 H Şeşbeş 14 25 15 972 Palamut 205 425 
13 1 Rasih 12 50 12 50 45 Pamuk ka. 50 50 51 
11 Alyoti bi. 12 25 12 25 166 P ,, resc 

5 M Sait 13 75 13 75 _ .. ..,'-~---.... m'9mıl 
663 YEKON l\liihiıu Bir ilan 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

13 R Franko 3 50 3 50 
Zeytinyağı 

Kilo Alıcı Fiat 
278,200 Muh. alıcı 24 27 37 

Afyon 
Kilo Alcı 
199 U. M. inhi. 888 

Fi at 
888 

Kiralık Han 
Başdurak Kestelli cadde

sinde 22 numaralı Mecidiye 
hanı, kahvehane ve dükkan
lar kiraya verilecektir. ısti
yenler Arastada 265 numa
rada sarraf KOENKA BıRA
DERLERE muracaat. (1140) 

(2> S. 9 Sa. Pe. Cu. 

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

Bayram Tebrikleri 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 

Tebrik T elgrafnameleri Kullanınız 
Çoc:uk Esirgeme Kurumu tarafından hazırlanan "Lüks,. tebrik 

telgrafları sureti hususiyede Viyanada bastınlmış çok zarif ve 
süslüdür. Bu kiatlar her telgraf merkezinde öulunur, Tebrik 
telgrafınızın bu süslü kiatla muhatabınıza verilmesini isterseniz 
arzunuzu telgraf memuruna söyleyiniz. T elnraf ücretinden başka 
vereceğiniz on beş kuruş maksadınızı temin eder. Bu suretle 
hem çocuk Esirgeme kurumunun bakmakta olduğu kimsesiz. ve 
fakir yavruların bakımına yardım hem de telgrafınızı çektiğiniz 
zata karşı da fazla saygı göstermiş olursunuz. 8-10 

mın namına yapıyor? Bu ga- t~.sbit ve ta~ibinde bir birlik ' 

~te.kli~kv~·"~kh~~ ~~~ ~b~ek ~~ili~ ,~~~.~~·~---~·~·~=--~---~•m•~-------aY-----~~-~---••*1••~·----~~•=s~-~--·~~~ fı_rkayı temsil ediyor? Bizim kurulmakta olan bu daimi kon- 11 
bıldiğı.'mi:zc göre bu aazete dog" - seye. Fı~kalar rüesası ve ordu- j 

ı e nun ılcn gelen erkamndan Ge- j 
ması 1 e ölmesi bir olmuş olan 
Fa,ist fırkasını bile temsil et- neral Otoneos, General Tsimi-
mez .. Yaşayan hiç bir fırkayı kalis, general Kame ,, ve Ge- ! 
temsıl etmemekle olan bu ga- neral Manetas dahil olacaktır. 
zete, acaba ölmiif her h . HELfMKON MELO:-ıJ gaze-
b. angı . . d w 

ır ulusal kumandanı mı? Ulu- tesının yaz tgına göre, ulusal 
sal bir Şefi mi? Vatana k müdafaa konseyine Ba5bakan 
ifa etmiş olduğu ıercfli hizm~:~ B. Çaldaris Başkanlık edecek-
lere istinad ederek mutalea tir. Konıey, bilhassa altı yıl 
ıerdetınek hakkına malik bulu- üzerine tertib edifmiş olan si .. 
~an her hangi bir Y\Jaan Ga- lahlanma planmı g3zden geçi· 
rıbaldisini, bir YunanSmolens• recektir. Bu pJitnuı tatbiki se-
k" · · · kiz milyar drahmiye ihtiyaç gös .. 
ısını mı temsil ediyor? Bun-

ların hiç biri dej'il. termektcdir. Hükumete mem-
Biz, HESTiA gazetesi tabi- leketin ulusal müdafaa vaziye-

lcrinin harb Hnaıındaki haddi ti hakkında h~r ayda bir ra-
hareketleri hakkında söyledik- por verılecektir. Konseye işti-
leri özlere de inanmak iste- rak edecek olan dört General, 
miyoruz. Fakat her halde ga- ordu umum müfetti~i unvanım 
zetelerini dost Türkiye aleyhi- taııyacak ve memleket dahi-
ne seferber etmiş olan bu Jinde tetkik seyahatleri yapa-
baylar birer milli kahraman rak ordunun vaziyetini gözden 
değildirler v~ böyle bir unvan geçireceklerdir. 
taşımak hakkını taleb etmeğe · Tipos gazetesinin hab~r ver-
cesaret edebileceklerini tasav- diğine göre donanma ali mec-
vur etmiyoruz. Fakat bu tak- lisi yakında toplanarak her 
dirde de bu baylar neyi tem- biri 1.376 tonilatoluk iki tor-
sil ediyorlar? Ve kimin namına pido muhribinin satın alın:na,1 
ulusun iradesini ve ulusu tem- kararını tasdik edece~dir. Bu 
ıil edenler aleyhine kalkıyor- torpido ve muhriplerinin her 
lar? uı . d . . l b' d 12 k · usun ıra esını vo u usu ırin c li dört top, iki 
teınsil edenlerin düşüncesi şu- torpil cihazı ve üç tayyare to-
dur: İcabettiği takdirde, Türk- pu bulunacaktır. Bu torpido 
lerin Y•nı başında. müşterek muhripleri on sekiz ay zarfın-
nıcnfaatlcri müdafaa yolunda da satın alınacaktır. 
kanımızı dökeceğiz. VRADfNi gazetesi, yukarı-
KATIMERINI ne diyor ki: daki malumatı kaydettikten 
~ Yur1anistan, Türkiye ve di- sonra ulusal müdafaa orduları-
gcr Balkan devletleri ile tam na laZlmgelcn tccb.izatın ne 
bir ittifak muahedeıi inızala- suretle tedarik olunacağına 
oıış bulunmaktadır. Evvelki dair aşağıdaki malumatı ver-
~ün burada bulunan Türkiye mektedir; 
Dıt i~leri Bakanı, Türkiycnin Bu ihtiyaçların Yunanistanda 
dahili itlerinden ve Ruhanile- yapılması kabil olan, Battaniye 
rin elbisesi meselesinden hariç t9Çlıizat, ııhhiye levazımı 2ibi 

- 140- Öz Türkçe karşılıklar 

tutmak 7. Karı1JDak 8. Terı- tında, tanrı kıtında 2. Tanrı 
Jeşmek, terslik etmek 9. Ya- yanında 
yılmak İndelbaı - 1. Kimine 

İnatçı - 1. Dikbaşlı,dik- göre. kimisine göre 2. Kimi 
kafalı 2. Konur 3. Taıkafalt katında, kimi k\hnda 
(ıaec) 4. Ters 5. Ünen lndelhace, İndeliktıza, İn-

lnndıua - 1. Karşı 2. dellüzum - Gerektiğinde, 
T er~ine 3. Zoruna ger~kli olursa · 

İnayet - 1.f yilik 2. Kay- lndennas - 1. Budun 
rış 3. Y arhğaç gözünde 2. Kiıi görümünce 

İnayet etmek _ İyilik İndelvusul - Gelince, 
._ 2 K ._ 3 geldiğinde 

etme~ . ayırmaK . Onar- 1. d tt hk'k 1 A k n e a ı - . raı-

ma İ branca 2. Soruşturunca 
nhat - 1. Bitirme, bi- ·ı d"fa _ U '- (V ikan 

t
-

2 
y . . n ı ç~un o 

ur'!le . cbştırme hakkında) 

lnbat etmek - 1. B!tir- İndifa etmek - 1. Fış-
mek 2. Ondurmak 3. Ön- kırmak 2. Püskürmek 3.Taş
dürmek 4. Y eşertınck 5. mak 
Y cti~tirmek İndiras - 1. Batmak 2. 

İnbisat - 1. Açılma 2. Bitmek 3. Çökmek 4. Or
İç açılma (ferahlanma man) tadan kaldırmak 5. Yıkılmak 
3. Yayılma 6. Yok olmak 

İnhisat etmek _ l Açıl- İnfak (etmek) - 1.Aıat-
k 2 ·· · . mak 2. Beslemek 3. Doyur-

ma . Do1enmek 3. Genış- mak 4. Geçindirmııek 5. Ya-
l~mek 4. İç açılmak 5. Se- şatmak 
vınmek 6. Yayılmak 7.Yürck İnfaz (etmek) - 1. Din
açılmak 8.Yilrck genişlemek Ictmek 2. Geçirmek (Sözü-

!ncila - Parlamz.k nü, buyruğunu) 3. Kılturmak 
lncimat - Don 4. Yerine getirmek 5. Yü-
İncim&t etmek - 1.Buz- rütmek (Sözünü} 

lamak 2.Buz tutmak 3. Don- İnfial - 1. Dargınlık 2. 
mak 4. Sertleşmek Gü~enme 3. Küıü 

İncizap - 1. Çekilme 2. infial etmek - l. Da-
Kapılma 3. Tutulma 4. Ya- rılmak 2. Gönülemck .3. Gü
kalama cenmek 4. Küsmek 5. Sıkd-

İn d - 1. Göre 2. Kat, ma~ 
kıt 3. Yan (Bu söz, tek ba- lnficar - 1. Açılma (Çi· 

k ll 1 k b
. çek ve sabah hakkında) 2. 

tına u anı maz; anca ır T t (S b h h kk d ) , . .. an a. ma a a. a 1n a 
Jahıs eKıyle de,. olarak, 1· f' t k ı A ı 
ah ~ d k' .b. _ k n ıcar e me - . çı • 

Y ut afai'ı a ı gı ı mure - ma (Sabah ve çiçek hak-
kep.lcrdc kullanılır.) kında) 2. Atma (Sabah hak· 

indinde - 1. Kıyında 2. kında. Tan-) 3. Sökmek 
Katında 3. Kabnda 4. Ya· (Ziya ve ıafak hakkında) 
nında 4. Tan yeri •i•rmak (Ziya 

İndallah - 1. 'f•r& ka- hakkında) 

Öz Türkçe karşılıklar - 137 -

İJbas (etmek)- 1. Do-ı İJsak (etmek) - 1. Bi-
natmak 2. Giydirmek 3. Ur- tiştirmck 2. Kavuşturmak 3. 
mak Ulamak 4. Ulaştırmak: 5. 

İlga (etmek) - 1. Boz- Yapııtırmak 
mak 2. Kaldırmak 3. Orta- İltibas - 1. Benze~me 
dan kaldırmak 2. Kanfına 3. Karuşuk ol-

İlhab (etmek) - 1.Ayak ma. • 
diremek 2. Sıkı~tırmak 3. İtibarlı - 1. Belürsüz 2. 
Zorlamak Bcnzeşi 3. Karışık 4. Örtülü 

İlhak (etmek)- 1. Bitiş- İltica (etmek) - 1. Ba-
tirmek (Rabıt man.) 2. Ek- rmmak 2. Ocağa düşmek 
lemck 3. İliştirmek 4. Kat- Sı~ınmak 
mak 5. Kavuşturmak 6. İlticagah- 1. Ocak (Asıl 
Koşmak 7. Koyulmak 8. "foyer,, man.) 2. Sıimcak 
Sonradan katmak 9. Ulaş- 3. Sığnak (Sığınacak yer) 
tırmak 10. Yanaıtırmak 11. iltifat (etmek)- 1. Çev-
Yitmck re bakmak 2. Dönap bak-

İlhak edilmek - 1. Ça- mak 3. Güler yüzgöstcrınck 
lınmak 2. Katılmak 3. Ye- 4. Tatlı bulunmak, tatlı dav· 
türmek ranmak 5. Yönelmek (Tc-

flham - 1. Bulgu 2. veccüh etmek, bir yana dön· 
Duygu 3. Düıek 4. Gönüle mek man.) 6. Yilze bakmak 
doğma 5. Gönüle tamma 6· (Menfide kullanılır) 7. Yii-
Sezgi züne giilruek 

İlham etmek - 1. Dam- İltihak (etmek) - 1.Ara.-
mak 2. Gönülc bırakmak ya karı1mak 2. Birleşmek 

İlka (etmek) - 1. AI- birleşivermek 3. Eklemek 4. 
mak 2. Bırakmak 3. Koy- Katılır.ak 5. Ulaşmak 6. Ye· 
rnak tişmck 

İlkah (etmek) - 1. Döl İltihab - 1. Alevlenmek 
aldırmak 2. Gebe bırakmak 2. Kanlanma 3. Kızarma 

İllet (Maraz man.) - 1. (Hastalıkta) 4. Parlama S. 
İlgım 2. Sayrılık, sayruJuk Şi~. şişme 6. Tutuşma 7. 

İlleti sariye - Bulaşık Yanma 
İJJet (Sebep ınan.) - 1. İltikat (etmek)- 1. Der· 

Ötürü 2. Yüz mek, dirmek 2 De · k 
İlm (İlim) - 1. Bilgi (Bi- 3. Toplamak · vşırmc 

linen şey man.) 2. Bili 3. İtima (etmek) _ 1 p _ 
Biliğ 4. Bilik S. Bilim 6. rıldamak 2 p l k · a 
B·ı· 7 B"J 8 . . ~r aına ı ış . ı me . Bılü 9 iır 1 A k 
Bulğu 10. Okuk · m· ım:ıs. - · r a (Ha-

I·ı . b"t (ı·ı .. ı muzahır man) 2. Et aöl-
mı a ın muncfs) _ . • 

G .... 1 h·ı- .. resı ouu ı usu t . 
il .. h b 1 . ltimas etmek - 1. Ar-

mu a er - . Dıkulak k l k 2 
2. Kopça 3. Kulak akama ' . A~ka çıkmak 

ar a. almak 3. lncJmck 








