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Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Az 
Fakat tok men1ur ı 

----Uiuş işlerinde üstlerine yüküm 
•lrnış yurddaşların geçimi işi 
Vakıt vakıt üzerinde durulan 
bir nesnedir. U!us işlerinin tez 
~l~en ve doğrulukla görülmesi 
ıçın uluş memnrlarının değerli 
Ve tok olmaları ileri sürühir. 

bDüşünce de birlik bulunmakla 
eraber bu düşüncenin yerine 

talyanın şark misakında yer almasına 
mukahil Rusya da Tuna misakına girecek 

Moskova görüşmeleri hakkında saklanan gizliliğe rağmen 
Londra siyasal çevresi görüşmelerden memnundur .. 

., RIW2& Pi ... *ırMtffW+Ai wax 
ictirilmiş oldugunu da gördüğii
llıüz yoktur. Maliye bakanlı~ı bir 
~~kıtlar uluş geiirini topl~mııkla 
lığra.,.anların bi!gilerinin yiiksck 
olmasını ve bunlara bitQ'Hcr~ne 
dc~er pzra verilmesini 

0 

ele al
ınış eski organizasyonu dağıt
nııştı. Fakat istediği gibi me
nıur!ar bu!amayınca ve açıkta 
kalölnlara da ayrıca parQ ödc
lİleğ'e borçlu kalınca açıkta
kiler yeni hir yüküm a1ma
Yınca dışardım adam ahnma-
llıilsını bir bildirim e bildir
~i. Bu durum kzrşı~ında ~ski 
lllcmurlardan pek ço~u ad 
değiştirerek yerlerinde kaldı-
lar. .stenilen amaça varıln
nıadı. Zira eldeki elemanlar 
Yetişmiyordu. 

Bugün bu iı üzerinde duru
fuınuzun •ebcbi Gümrük ve 
inhisarlar bakanhiınının K:a
nıutaya göndermek üzere hazır 
ladı2'ı yasa taslaiıdır. Bakan
t~ın iümrülderde yapıldığı 
löylcne• yolıuzlukların önüne 
feçınelc için memurlarının ka
rınlarını doyurmayı onayla
mıştır. Bu dütüncenin ne ka
dar yerinde olduiunu ıöylemiye 
artık sayarız. Yalnız iÜmrük 
~emurlarının deiil bütün uluş 
•ıleri üzerinde çaJııanlarm i'Öz
lerinin dııarda olmamasını ve 
onurlarını koruyacak kurumlar 
kurulmasını ulusun baılıca İfi 
•ayaraz. Bu bakımdan barem 
Yttıası hepimizi se.·indirmiştir. 
Fakat bütçe darlıkları dolayı
•ilc ıonradan onaylanan veriiler 
bu yol üzerindeki dileklerin elde 
cdiJmeıine enıel oldu. Bundaa 
dolayıdır ki gümrük ve inhisar
lar bakaıalı2'ının yasasının da 
böyle bir bitime varmasmdan 
~orkuyeruz. Eldeki elemanlar 
olçülmeli itlerin çabuklukla fÖ
rUJıneıi için ne kadar adam 
kuUanılacaiı ı:erckle~tirilmeli 
"c ondan sonra yeni tasarla
lllttlar onaylanmalıdır. Birkaç 
tnemurun aylaklarını arttırmak 
"nıaça varmağa yetmez. Yıl
larca süren denemeleri ıöz 
Önünde tutarak desteklemek 
Yolu değil yıkarak yeniden 
kurmak prensibi güdülmek ge
tcktir. Gümrük memurları et· 
rafında dönen dedikoduların 
r••üne geçmek için özel yasa-
lr onaylanmıştır. 

Bunların alış \'eriş içinde 
bulunan gümrük işleri ile u~
taşan adamlardan ödiinç para 
almaları bile yasak edilmiştir. 
tileri işten çeldimek için ienel 
Yasalardan ayrı kurumlar ku· 
~ltnuştur. Fakat karmlarını 

0 Yurmak işi üzerinde hiç bir 
ey yapılmamıştır. O kadar ki 

<tenleri bozulduğu veya mali 
l Uruınları her hangi bir sebep-1 sıkıştığı vakıt k~ndi.crine l uzatacak bir yardım sandık 
arı yoktur. Yasalarımız böyle 

b. 
ır yardım sandığmın kurul-

~asrnı b~y~uklamıştır. Ceza 
ısımları ıyı 2üdülmekte me

tnur:arın geçim yolları bir yöne 
bırakılıvermektedir. Yeni yasa
nın da böyle bir bitime var-
lllanıası için göz önünde tulu
l~cak biricik nokta az fakat 
tok ve değerli memur kullan
lılaktır. 

Sovyetler Hind hududu hakkında lngiltereyi tatmin ettiler 
tll[ECPI O sı••rr~•~•ıııaııısııaereııııııe•ııaoıaıııııı•ı•ıııcaaııııııııcııııııııııııııııaı•ııı•••••••••••••••••ıaıo~•~c ııııııııeıaı••••••••••••e•••••• 

Alman!}a ile f/Öl"t(~melerden bir intiba llitler, Cou ::>aymeu ı:e 
Edenle karşı km·*ıya 

İstanbul, 31 (Hususi) - Lon- kında yer almasına mukabil 
J{olonyada Almaı.Zarm geu uçuş ılııı-aldarı 

dradan gelea son duyuklara Ruıyanın da Tuna paktında 
ıöre Bay Edenin Sovyet dev- yer alacaiı bildiriliyor. 
let adamları ile g-örüşmeleri Varşova ve Prağ 
Doğu ve Tuna paktları bak- GörUfmelerl bekleniyor 
kında olduiu gibi, Londra ve İstanbul 31 ( Husuıi ) - Bay 
Roma iÖrüşmelerini• netice- Eden Moskovadan taınamen 
leri hakkında da tam bir müsait intibalarla ayrılıyor. 
fikir ittihadı ile neticelenmiıtir. İngiliz bakanının Varşo-
Sovyet dış siyasasuınm Av- va ve Prag 2örüşmeleri de bü-
rupada ve uzak Şarkta barı- yük İIK"İ ile bekleniyor. Bay 
ıın bozulmaması için derin bir Hitlerin Danci2 koridoru ve 
uyaaylık iÖsterdikleri inanı Çekoslovakya sınırlarında ta-
vardır. İtalyanın doru misa- dilit yapılması için ileri sür-

düfı-ü müddeiyat karşısında 
dc~u misakı üzerinde ne dü
tündüklerini öğrenmek faydalı 
olacaktır. Hele Varıova görüş
meleri Polo11yaaın doğu paktinc 
karşı vaziyetini tayın etmekle 
kalmıyacak' Almanya cephe
sinde mi, yoksa t:ski müttefik
leri arasında mı yer alacağmı 

meydana koyecaktır. 
Olzllllk içinde 

Moıkova, 31 (A.A) - Havas 
Ajanıı muhabirinden: 

Dün öileden sonra B. Litvi-

Bulgaristanda isyan mı? 
Bulgar hükUmeti üç sınıf askeri 

Niçin sil3.h altına alıyormuş? 
Sofya duyuklan tekzip ediyor 

Bul!Jllr kn.ılı Bo1·is 
Atina 31 (Husu~i)- Bulga- sinin Sofya'dan aldığı birhabere 

ristan'da vaziyet çok kartfık- inanmak lizımgelirse kral Boriı 
br. Askeri idarenin tazyiki al- başkanlızmda toplanan yülı:::ek 
tında bulunan köylüler ve işçi- askerlik şurasının ıöstcrdiği 
ler tarafından bazı nümayişler lüzum üzerine 1910 - 1911-1912 
yapılmıştır. sınıflarının silah alhna ahnma-

Paris'de çıkan " La Corres- larına devam edilmektedir.Yeni 
pondance Balkanibue 1ı1 l'azete- bir ser~üzeşt arzusunu duyuran 

bu hazırlıkları proteıto için 
Bulgar komünist fırkasının gizli 
kurumu tarafından bir beyan
•ame neıredilmiıtir. Pirotskada 
iıçiler hükumet aleyhine ·nüma
yifler yapmışlardır. Bulsı-ar ko-
münistlerinin beyannamesinde 
izhar edilen harp korkuları yer
siz olsa bile Bul2arların bazı 

hazırlıklarım göstermek itibarı 
ile dikkate deier. BYeyanlHl~ 
me diyor ki : " Hükumet sımr-
ları korumak behaneıile üç sı
nıfı seferber hale koymuştur. 
Bütün otomobil ve kamyon sa
hipleri bu nakliye vastalarnu 
hükumetin emrine hazır bulun
durmak emrini almıılardır. Bul
gar hükumeti emperyalist bir 
politikanın tesiri albnda olarak 
Adalar denizine inmek hayali 
arkasındadır . ., 

Teltzlp ediyorlar 
İstanbul, 31 (Hususi) - Bul

garistanda ihtilal çıktığına dair 
olarak Atinadan gelen duyuk-
lar Sofyadan telefonla tekzip 
edilmiftir. 

&nu 4 üncü sayfa,(la 

nofun fehir harici emde B. 
Eden ile B. StaJin arasında 
cereyan eden mükilemenin ne
ticeleri ye fekli hakkında Sov
yet mahafiJinde u büyük bir 
ıizlilik •uhafaza •dilmektedir. 
Bununla beraber hakim olaıı 

fikre ıare bu ıörüımeler •ik
binlikle muhakeme edilmekte
dir. 

Tezler ar•sında hiçbir 
lhtllaf çıkmadı 

lnıiliz ve Sovyet tezleri ara
sında hiçbir prensip ihtilafı 

iÖrülmemı,tir. Komünist pro
pa2'andasına ait meHle!ere 
ıelince Sovyet mahf elleri İn
i'ilterey• temiaat verildiği•• 
dair olan haberleri tekzip et
m•ktedir. Bununla beraber bu 
meselenin mevzuu bahzedilmeai 
tabii ıörülmektedir. Bilba11a 
Hindistan hudud mıntakalann
daki lnsı'iliz-Sovyet münasebet
leri hakkında Moskova tara
fından lnıiltereye yatışbcı te-

minat Yerildiji zannolunmak
tadır. 

- Sonu 9 trncıt Safada--
Ava giden avlanır 

·"v ı/ 

/'ıl\,r 
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- Yazısız hikaye -



Lira olarak 
Vilayet umumi meclisi dün 

~at 16 da vali reneral Kizı111. 
Diriğin başkaulıiında toplan
mıştır: 

Celse açıldıktan sonra e•-
veli meclis bafkanlıim• relmİf 
olan bazı teklifler okundu ve 
ait oldukları encümenlere ha
vale edildi. Bu meyanda Sel
çukta bir spor sahaıı vücuda 
ielirilmek içiıı İdareı huıuıi
yenin 34 dönümlük yerinpeşin 
para ile veya taksitle satılması 
hakkındaki teklif tc Yardı. 

Meclis ha,kanı vali general 
Kazım Dirile: 

Bu nahiyede sı-ençler iyi ça
lışıyorlar fakat sahaları yoktur. 
Muhasebei husvsiycnin 34 dö
nümlük arsaıı dönümü bir lira
dan kiraya Yeriliyor isterse
niz; bef yıllık taksitle vere
lim, yasaya göre imkin yoksa 
artırma ve eksiltme kanununa 
göre satalım, alsınlar, dedi. 

Bay Ahmet Şükrü ( İzmir ) 
ve daha bazı üyeler ıöz ala
rak mütalealannı söylediler. 
Neticede artırma Ye ekailtme 
kauunuaun 46 ıncı maddesine 
ıtöre deieri aı: mallardanıa 
pazarlık suretile ıablmaıı ve 
bir anlaşma temini için daimi 
encümene selihiyet verilmesi 
onaylandı. 

GölcUktekl batakhk 
Ödemişi• Gölcük yaylasında 

bulunan bir bataklıi'ın kuru
tulması teklifi idare eacüme
nine, Karaburua liyıkile iıtifa

de temin edilemediji.ndea büt
çedea fazla tahıiaat Yerilmesi 
teklifi saibk eacimeni•• aa-. ' fia başmüheadUlipia Tire -
Aydın yoluada sellerden bozu
lan köprülerle yohan bir kıımı
uın tamiri içia bütçeye tahsisat 
konulması teklifi ufia eacü
menine gönderildi. 

Mekteplerin 
Mualllm ihtiyacı 

~undan sonra Bayıadır üye
lerı tarafıadan verilmiı olaa 
ve bazı mekteplere ihtiyaca sröre 
mu.al.tim verilmeıi, yeni mektep
leruıu yapmıı olaa üç köy içia 
muallim tayia edilmesi hak
kında teklif maarif ••cüme•İ•• 
j'Önderildi. Bu ıırada Vali 
Geaeral Kizım Dirik on dakika 
için mühim bir işi buluaduiu
uu söyliyerek baıkanlık kürsü
ıüıünden çekildi ve saloa.dan 
ayrıldı. Başkanlık kürsüsüae 
baı~aa vekili Bay Sırn (Foça) 
geçti ve Kemalpafa kaza11 
üyelerinin bir takriri okundu 
kaza dispanseri tahıisabna 500 
lira ilave edilmHİ teklifi ıai
lık encümenine, kaza melde
itinin. avlıııada daha iki pay-
yoa ınıauı teklifi maarif _ _ . en 
cumenıae ~öaderildi. 

Varldet bütçesi 
bay Sırrı : 
- . Arkadaılar, dedi, ba,ka 

teklıf yoktur varidat bütçesi 
üzerinde müzakereye geçilecek
tir. Onun için celseyi beş da
lcika tatil ediyorum, dedi. 
Beş dakika tatilden sonra 

meclis; tekrar vali a-eneral Ka
zım Diriıin başkanlı,2'ında top
landı ve başkan; bütçe encüme
~inin hazırlamış olduğu bütçe 
uzcrinde daha ferahlı teklifler 
y~pılabileceğini, varidat bütçesi
·~.0 .daha geniş tutulabileccafoi 
soyhyerek üyelere söz verdi. 

Avukat bay Nuri Fettah 
Esen; bütçedeki miktarın tah
minind~ encümenin çok uzun 
tetkiklerde bulunduiunu, ala
kadar daire müdürlerinin mü
talealarmı ildıiını, daha yük
sek rakamlı bir bütçenin ha
yali olabileceğini söyliyere de
di ki: 
Varidatın artbrılması çaresi 

başka bir encümen tarafından 
bulununa bütçe encümeni nok
tai nazarını memnuniyetle tas
hih eder. 

Bu sırada aVllkat bay Kemal 
(Menemen) .az aldı ve varidat 
bütçesinde yol -.erfiıi tahmini 
miktarının çok yüksek olduiu
nu, 41 bin lira azaltılması icap 

1 
eitipi 'öyledi. 

I 
Meclis baıkanı; işlerin iyi 

~örülmesi isteniliyorsa bütçenin 
ieniş tutulması ve cümert dav· 
ranılması lazım geldigini söy-
ledi ve dedi ki: 

- Bir arkada,ımız bütçedea 
41 bin lira tenzil edilmesini söy
liyor. Mesele hamuru yetirmek 
meselesidir. Benden çalışmak ... 
Hangi rakkamı elime verirse· 
niz ona göre çalışacaiım .. Tek
liflerin bol olduiunu da hatır
latmak isterim. 

Bay Yusuf Ziya. (Bayındır) -
Taş ocak lan varidatile ~eçmiş 
senelerde inşa edilmiş olan ve 
bina verıisi bu yıl tahsil edil
meie başlanacak olan binalar 
varidatından bütçede 30 bin 
lira kadar fazlalık olacaiıaı 

tahmin ettii'ini söyledi ve bu 
teklifin reye konulmasını istedi. 

Bay Nuri Fettah Esen bu 
teklife cevab vererek bilhassa 
erazi vergisinden fazla tahsi
lat ümit edildi&ini, bakayasının 
ödenmesinden yüzde elli nis
betinde tenzilat yapılacaiı hak
kındaki kanunun bu yıl mü-
hiıa .Yaridat temin edeceği 
tahmın olunduiu ve onun için 
bu Yerginin 1933 yılına naza
ran o• bia lira kadar bir faz-
lalıkla 65000 lira olarak teklif 
edilcliiiai söyledi. 

Bay lımail Zeki Tufan 
( Kamilpafa ) - yol vergili 
•ükelleflerinin bu yıl artaca
iını söyleyerek 14 bin lira 
fazlalık teklifin kabulünu söy
lemiıtir. 

Müzakere şekJinin bir usu
le bajlanmasını teklif eden 
avukat bay Ekrem'in sözü ü
zerine kurultay başkanı dedi 
ki : 

- Şimdi müzakeratın kifa
yet~ni mi reye koyalım, yoksa 
varıdatın artırma şartlarını mı? 

Müzakerabn kifayeti reye 
konulmuşae de ekseriyet temin 
edilememiş ve vali generalın 
teklifi üzerine encümen başkan 
)arından müteşekkil bir heyet 
ayrılarak varidatın arttırılması 
buıusunda yarım saat tetkike 
memur edilmişlerdir. 
Yarım saathk tetkikten sonra 

kurultay tekrar toplanmış ve 
meclis başkanı bütçe encümeni 
başlıcaaı bay Nuri Fettah esene 
ıöz Yermiıtir. 

Bay Nuri Fettah Eıen araş
tırmalar esnasında d ft d b K e er ar 

• Y enan Yılmazın d"v• . ver-
ıırı ızahat üzerine . 

v• • arazı 
veriısı varidatından Vil ~ t 
hissesi için 11 bin üç y·· 50 al~e . uz ıra 

aynı verginin maarif h" '. • . lO ıssesı 
ıçın ,113 lira zam yapılması 
muvafık görüldüaünü ve bu 
suretle varidat bütçesinin b" .

1 
ır 

mı yon 586,140 liraya iblağ 
edildiiini bildirmiştir. 

Varidat bütçesi bu miktar 
üzerinden reye konarak onay· 
!anmıştır. 

Dah~ sonra f asıI fasıl reye 
konarak tasvip edilmiştir. Çar
şamba günkü toplantıda baytar 
ve ziraat bütçeleri görüıülc
cektir. 

Şehir Meclisi 
BugUn Toplanıyor 

Şehir meclisi bugün saat 
on altıda Bay Dr. Behcet Uz
un başkanlığında nisan içtima 
devresinin ilk toplantısını ya
pacak tır. 

Bay Kenan 
Yerine Fuat Yurtta, 

tayin edldl 
Defterdar Bay Kenan muha

sebei hususiye müdür vekilli
ğinden işlerinin çokluiu yü
zünden istifa etmiş ve bn va
zifeye vekaleten vilayet hukuk 
işleri müdürü bay Fuat Yurttai 
tayin edilmiştir. 

Olgunluk 
imtihanları 

Kültür bakanlıimdan gelen 
bir tamimde bu yıl bakalorya 
imtihanları yerine konan Ol
gunluk imtihanlarına taşradan 
girmek istiyenlerin Nisan içinde 
lazım gelen vesikalarla Bakan
hia müracaat etmeleri bildiril
miştir. Bunların yaşları 22 den 
•şair ve 32 den yukarı olmı
yacaktır. 

lzmir ve İstanbul 
Hapıshane binaları ne 

Vakit yapılacak 
İzmir ve İstanbul hapıshaoe 

binalarının bu yıl umumi büt
çeye konulacak tahsisatla ya
pılmaları takarrur etmiştir. 

Haber aldığımıza göre ad
liye bakanlıi'ı her iki hapıs
hane binası için evvelce hazır 
l~nan projeleri tetkik ettirmiş
br. Evvelce yazıldı2'ı gibi lzmir 
hapıshanesi Karantina üstün
deki talebe çayırı cıvarında 
ınşa edilecektir. .............. 

Af yon işleri 
Türk-Yugoslavya afyon k _ 

mitesi İtalya ve Birleşik Am:
rikaya afyon satmıştır. Japon
ya, Rusya ve f rana da satı, 
y~pmak üzere konuşmalara 
devam ctmektetir. 

· --·····~· ,, Kıbrıstan Eşelt getirildi 
Kıbrıstaa vilayet köyleri için 

yirmi ve denizli vilayeti için 
bir eşek aygkrı satın almış olan 
vilayet b nytar müdürü bay 
Adil dün Fransız bandıralı 
Patriya vapurilc Kıbrıstan 
şehrimize 2elmiştir. 

günlerde 
Neden gevşedi 
Geçenlerde 62 kuruşa kadar 

fırlamıı olan pamuk fiatl .. l d arının 
son gun er e kırk bir kuru 
kadar düştüğü malumdur. şa 

SaJahiye~tar bir zat dün dı
şardadır hır muhanirimize bu 
hususta şu izahatı vermiştir: 
-. Bu sene pamuk rekoltesi 

35 hın balya olara•.! t h . 
d· ı· d K. a mın e ı ıyor u. 

Dün a~şama kadar satılan 
pamuk mıktarı 29 bin b I aya-
dır. Bunun 13 bin balyes" 

ki 
ı pa-

mu u mensucat ve şarak _ 
. . k 1 sa 

nabyık~ır ket eri tarafından. mü-
te a ı ısını da ihracatçılar 
tarafından ~atın alınmııtır. Stok 
olarak 7 hın balye pamuk tah· 
min ed Jmektedir. Bunun d-rt 
bin balyesi içerde üç bin b:l
yası da son gi.inlerde Alma _ 
yadan siparişlerin a.zalması üz:-
rine pamuk fiatları gevtemittir. 
Fakat, Alman yanın pamuia olan 
ihtiyacına binaen vaziyetin son 
inkiıafı üzerine pamuk satıf
]arında yeni bir hareket bat
Jıyacağı ümit edilebilir. 

Bay HulOsl Çağın 
İzmir müddeiumumi mua 

avinlerinden Bay HuJüsinin 
maaşına beşyüz kuru7 zamla 
Ankaraya terfian tayin edil
diği haber alınmıştır. 

muamelesi bittikten sonra 935 
mayıs sonuna kadar doğacak 

olan bir, bir buçuk aylık kuzu 
ue oilaklardaa da verzi ~na
caktır. Binaenaleyh ancak 93-1 
haziranından itibaren buı:üne 
kadar doimuş olan ve henüz 
4 - 5 aylık bulunan kuzular 
deftere geçirilmiyecektir. Ve 
haziran 934 den evvel, yani, 

' nisan, mayıs 934 te doimuş 

olanlarsa herhalde kayda geçe
cek ve bu bibi hayvanlar yok
lamada. çıkarsa kaçak muame· 
lesi yepılacakbr. 

Koç katımı tarihine göre 
ieçen sene yani 934 nisanında 
bir yaşını bitirmemiş olduk
ları iddia edildii'inden dolayı 
kaçak muamelesi tatbik olunan 
kuzu ve oilaklardan yalnız 

vergi alınacak, ceza istenmiye
cektir. Fakat bu hüküm geçen 
sene nisanındaki kayıd muame
lesine münha•ırd.ır. Bu nisanda 
koç katımı tarihine kadar ya
şını bitirmediii iddia edilen ve 
haziran 934 den enel doğmuş 
olan kuzu ve otlaklar deftere 
kaydettirilmezse kaçak muame
lesi yapılacaktır. 
Kayıd muamelesi 1 nisanda 

başhyacaktır. 

San'at mektebi 
Muavlnllklerlle mualllm
llklerlne tayin edilenler 

San'at mektebi Riyaziye, mi
hauik, makine ve motörler mu
a11imliafo~ ve ikinci müdür mu
allimliğine 130 lira ücretle An
kara san'at mektebi tesviye 
atclycsi ve umumi tekneoloji 
muallimi bay Sıtkı Cemil, ayni 
~ektep müdür muavinliiine 40 
hra ücreue ikinci müdür mu
avini bay Ali Rıza tayin edil
mişlerdir. 

Bir yıldönümünü 
Tes'it için 

Eczacı Kemal Aktaı bahar 
çiçeği kolonyasının imtiyazını 
aldıiı sıünün ıcnei devriyesini 
b~gün idrak etmektedir, bugü
nun ıerefine Hilal eczanesi 

başta bahar çiçe2'i olmak üzere 
rönül, altın ruya, yasemin, Jey-
~k, fulye kolonyalarının beher 
şışesinden yirmi kuruş bir ten~ 
zilat yapmıştır . Yalnız bugüne 
~ahsus ve bu akıama kadar 

1 
~anı edecek olan bu ucuz

: ~~n İltifade etmek için bir 
ırnın bir cins kolonyadan 

t~a .nız bir tane almak nezake
ını ·· H"I ~ f ostereceklerini ümit eder 
A~~a 

1
ecza?esi sahibi Kemal 

d
. dl ~u ınce hareketile tak
ır e erız. 

Mevsimin 2 büyük ve dikkate şay f"l . an ı mı 

1- 30 Gün Prenses 
Başrollerde Mme BÜTTERFL Y'in sevimli çifti 

SYL VıA SIDNEY ve GARY GRANl 

2 - Çocuğumu Çaldılar 
Bütün dünyayı alakadar eden bir hadisenin r .:ımanıdır. 

Başrolde : DOROTHJA WIECK 
Bu 2 Fransızca sözlü filmi 3 nıun çarşamba akşamı 

ELHAMRA 1. Milli Kütüphane 
SiNE ~ASINDA GÖRECEl\SİNIZ ----""""-"'-

Bugün : 14, 

ESKiMO 
16, 18,30 ve 20,45 seanslarında 
Hayatınızda bir defa görebileceğiniz 

harikalar filmi 

iM MU 

•• 
KOŞEMDEN 

Kediler 
- Canıma tak! Dedi. İllilla 

elJerinden, gırtlaiuna kada 
hafakan boğdu. Doldum aziziJD 
amanalJah dad bir feryat ikı 
dünyamı kara ıörüyorwıı 
Başuna zından, nedir bu çek 
ti•v• h f 
ıım ya u .. 
Bir telif, bir öfkelenme, bi 

ıinir ki tutabilirsen tut. Açt 
aizmı, yumdu gözünü. 

- Dur be arkada,! Ne olu 
yorsun, ne dertleniyorsun, bo 
iulacaksın, nen var, ne oldun. 
Demeğe bırakmadı. 

- Evin kapılarını kapab.run 
damdan düşer, pençerelerin 
kapatırım, cinmi, şeytan mı an 
hyamadım karşımda görürüm 
Kışın y~ salla sırt, selamsız 

sabahsız yorı:anın üstünde, ~öi 
sümün tepeıinde harıldar, y 
man~al altında pırıldar, yazı 

ne rahat verir, ne dirlik, bel 
Mart geldi mi, sabaha kadar ko 
cakarı zırıltııı yanında haltetmi 
çal çenelikle, cadaloz cadaloz ki 
remitlerde basarlar ulumayı .. 
Vallahi sinirlerim oyoıyor, insa 
na bazen öyle geliyor ki damı 
üstüne gözünde çıra yanan b' 
sürü şeytan birikmiş te bizi 
lafımıza benzer korkunç zörüt 
meler yapıyor. Hem ne? He 
nasıl? .. Dört bir mahalleyi aya 
i'• kaldıracak, ci11leri, periler 
başımıza toplıyacak feryatlarla 
gece bunları dinlerken feryat 
larmı binbir çeşit kalıba soka 
rım, Allahın belaları öyle d 
uydururlar ki; bubayaiı la 
ederler, söz atarlar. 

Eve bahk getiremiye 2"Öre 
yim, nerden ~ırlar kokusun 
şaştım, kırk evin kedisi evim 
çokar, çokuşur. Hasretli mi 
yavlamalar, fÖZ kırpıp, süzülü 
çömelip ah çekmeler, başın 

bai bağıılayacaiı baiııın kar 
şısında kırıbp, yan gelip ka 
çamak aramalar. Böyle oldui 
zamanlar; et kokusu duyunc 
da öyledir ya, gönül diyor k. 
kaldır kafalarına balık diyor
sun al sana okkalısı, et m 
istedin al budıla, pusrağile bi 
fırlatış, yık keratayı sevdi2'ini 
yanına .. 

- Anladım dostum sen ke 
dilerden dert yam yorsun, faka 
uslu ve masum bir halleri var 
dır şunların.. Sırtım okşayın 

ca, boğazın n altını kaşıyınc 

ne güzel mırıldar, hırıldar d 
sana sokulur. Yumuşacık, pa 
muk gibi okşar durursun zev 
verir. 

- Hadi öyle zevk yerind 
dunun. Zaten azizim kedi 
kadın gibidir. Okşadıam vakıt 
gözünü yumar. Aizına kendi 

elinle birşey verdikten sonra 
onu tatlı tatlı yerken gözünü 
yumar da yer. Sen onu bırak. 
Hırsızlıkları, hainlikleri beni 
bitiriyor. Issız bir ~ece, uyku· 
suz bir gece ve yahut meraklı 
bir gecede bir hırıltı duyarsın. 
Ya korku gelir, ya sinir .. Ya 
yatakta büzülür ıesi dinler
sin, yahut tabancanı, bıçağını 
Alır, meydana çıkarsın: - var"' 
mı bana yan bakan. Hayt kiD1 
miş o, ben adamın canını alı .. 
rım öfkesile ortalığı talan taları 
edersin karşına çıka, ~ıka göı"' 
leri parıl parıl yanan; bir ke· 
di çıkar. Buyurun cenaze na"' 
mazına.. Kokusunu aldığı bit 
et yemeiinin senden evvel canı· 
na okumak, taba2ını, sahanını 
şapırtı ile kalaylamak içia bit f cl~Lc bulmuş girmiştir bu tek
.~fsız, mendebur... Bir kedi 
oldüren yedi adam öldürmüf 
olur derler amma bunu her 
halde kadınlar uydurmuştur. 

Bir kedi deiil Dünyada kedi 
kökünü kesmek vız geliyor. 

- Bu kadar ileriye varD1• 
da sen şü öfkeni hele bir ya
tıştır. Evvela kadınlar kediye 
benzemez, bunu her ne kadar 

- ,ı.,011u .'J iht·lii Salıifada -
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Arnanın başı bir çığlıkla kardeşinin 
Yastıkları üstüne düştü 

- O ha 'dc o beni boş :rcrc 
•vutarak aldatmaktan çekindi, 
ö2rcnmek istediğim gerçcji 
söyledi. 

- O g-erçck ne imiş? 
- Kanser ... 
Arna'nın başı bir çığlıklc 

l<ardeşinin yastıkları üstüne 
dü~tü. 

. Bu .!oi'uk katı cevaple san· 
kr can evintlen urulmuıtu .. 
Şi•di Erkul acııma bakma

daa onu teselli ediyordu : 
- Haydi yanum, iİt beni 

bırak, bari sen rahu et, bu-
rada durmanla birıey çıkmaz .. 

- Gideyim mi? Bak söyler· 
kea ıesin \itreyor. Ne kadar 
azap tluyuyorıun. Sen burada 
)'apayalaıx kınan, ben rahat 
•deyim öyle mi? Hayır hu çok 
feaadır Erkul... Anlat bu kıriz 
aaında ae yaparaıa? .. Bir bar
dak ıu, bir kaıık ilaç Yeririm. 
Uf ak bir yardım eaemez •iyim, 
ıaacı Uıtüne ııcak bir şey ko
yayım mı? 

Erkul ıon bir ıayretle sıül
ne.ie çalışarak: 

- Şimtli l.ir banyo alacatım 
yavrum ... 

- Ben hazır edeyim.. Selda 
bir kapıyı açtı, lıemea termoaı 
yaktı. 

Biraz ıonra baayoyu doldu
ran ıncak ıa ıırılbıı ile odaya 
lıafif buhar yayılıyordu. 

Arna aem banyoyu hazır edi
yor hem de merakla ıoru
yordu. 

- Baayo iyi ıeliyer •u •ia
bey? 

- Bilmem ki baıea durul· 
~ur ba11n de o meahuı lin•· 
dre baı 11rdurur, artık oalara 
h ~ ~yle alıtb• ki, yapmuı•ı 
ıç ııte•iyonm .. 
- İtte banyo doldu. Sen 

soyun .. 
- Peki.. 
Er~ul. a;ır atır ıoyuadu ••· 

Y• ıırcli. Araa ıözleri aaatta 
baıı iki elleri arasında dirHk· 
lerile •asaya dayaamıı bekli
yor, bekliyordu .. 

TAYYARE 
Telefon suH 

Erkul hiç şikayet etmiyor, 
hıtyalla, ısbrapla, ölümle istih· 
·ıa eder gibi dayanıyordu. 

keşki haykırsa, söylese, ken
disile birlik çektiklerini ona da 
duyursa ... 

Hayır sancısı geçince sanki 
yeni tamir iÖraüş makine ıibi 
tekrar ite sarılıyor, çahııyor 
iÜcünc, saihiına herkesi inan
dmyordu. Fakat onu da bir 
ıüa kaybederse... Zavallı ka
dın 1'u düfünce ile içinden bir 
damarın koptuiu•u sandı .. 

iBir kere IfÜn aydın olsa .. 
Cemil Oruca koıicak kurtar, 
kardeşimi kurtar diye yalva
racakb. 

Ona öyle ieliyordu ki ku
laklarına inanmak iıtemedi(i 
o o~ursuz 2erçeği Cemil Oruç 
tekzip edecek: "Hayır kanser 
deiil, on•er, ben aldaamııım 
ıeçer,, diyecekti.. Zavallı Ar-

. na timdi Et·kuJun daha biraz 

. önce biricik: dileğiai kırdığmı 
ye yanıadaa ona ~üceaerek 
ayrılmak üzere olduğunu unut
muştu. 

Saaki bu anda - varhiında 
iki aşk çarpıııyordu. Ôzerin 
baııada yanm kaJmıt aşkın 
aleviai bulmuıtu. Fakat bu 
alev timdi oau kardeıinia 
çektiii duyduiu Hacılarla milt· 
hit bir yaa2ıa boılutuna abaıt 
kendini unuttur111uıtu. 

Erkul o•u• herıeyi, duyaa 
kafa11, yaııyan limidi idi. Ôz
erae tatlı bir rilya aradıjı, 
özendiji ltir yokluk .. 

Erkul bu yoklaia yu•arlanıp 
yok olmaktan kendiai koruyan 
dilıilace Ye hayat dayaj"ı idi. 

Bu diltünca ile için için hıç· 
kıran ıenç kadınm ıaçlannı 
okşıyaa parmaklar elektrik pi
liae dokuamuı iİbi oau yeri•· 
den oyaattı. 

- Sancın biraz durdu mu? 
Diyebildi. 

-Sonu Vcrr -

SİNEMASI 
Telefon sust 

BUG N Emil Zolanın ölmez eserinden 
muktebes büyük film 

N NA 1 
----------------~~~· NANA yı iÖrmek istiyenlerin sayısı pek çoktur. Ay-

lardanberi bu filmin ne vakit iÖsterileccğini 
soranlar üç bini geçmiştir. Çünki; 

NANA Büyük bir aşk macerası, derin bir -hayat 
fclsef es!dir. 

NANA da bugüailn en yüksek artiıtleri olan Anna ı 
Sten ile Lionel Atvuil oynamaktadırlar. 

NANA Bu senenin hakiki bir ıaheseridir. 
Ayrıca Yunanistandaki son isyan hadiselerini ihtiva 

eden FOX dünya havadisleri. 
( Kral Gol ) temamen renkli Mikimavz 

Seans saatları hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe 13 - 15 (talebe seansıdır ) 
Cuma 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 2115 ' 
DiKKAT: Hergün son 21,15 seansı ucuz halk seansıdir. 
Fiyatlar 25, 35, 50 kuruştur. 

~dcbiyat cedide tiirleri de 
ıçlcnip terennüm ettiyse de 
Yerinde de2-ildir, bu iş zama
:ıına ba2'hdır. lkindsi, kediler 
olmasa fareleri ne yapacaksııı 
düşünsen a.. üçüncüsü!... 

- Hıııdi birisine bir kulp 
taktın, lakin azizim hırsızlıkla 
kurnazlıkla, haiıılikle bac;1dan: 
P~ncercdcn, kapıdan, delikten 
ıırcn kediler şimdi farelere 
tencz ") 
b 

zu etmiyor; ortada etli 
alıldı yemekler L ' C" . varKen .. 
:aormıyor musun. eskiden IVb-

rit kutusu kadar fareler ıimdi 
camuza döndü. Deiil kediyi, 
mandayı boiacak . . . Hadi Al· 
lahaşlnna hadi, far eyi ben ağı 
ile de, kapanle de öldürür, 
yanıma uiratmam; onlar insan
dan korkarlar :amma gel ıen 
de farenia yerini şimdi binbe
tcr tutan kedilere çare bul .. 
Ben bunların yanında köpeğin 
iÖzünü seveyim; hiç olmazsa 
sadakatı vardır 1 
-!!?? ... 

TOKDIL 

.. , ...... ., ........ ,.. .. 

Nihayet vuruşacaklar mı? 
ltalyan sevkiyatına karşı Habeşler 
Ateşli hazırlıklarda bulunuyorlar 

Somaliye da.ha bir fırka gönderiliyor _______ ........,.___ ,. . -. -
Ereytre havallslnde 

İstanbul, 31 Romadan bildi
riliyor: Habeşistan - italyaar a 
sında münasebetler yeniden 
gcriinlcşerek korkulu bir saf
haya ~irmittir. Habeş hükume
ti İtalyanm askeri hazır hklara
na karşı ateşli hazırlıklarla 
mukabele etmektedir. Gerek 
Ereytre ve gerekse Somalı 

mıntalcasında sınıra yakın olan 
Hvkülceyş •oktalara önemli 

.k~vvetler yıi'ılmıthr. İtalya 
hükumeti Somali ye bir fırka 
asker daha iÖndcrmei'c karar 
vermiıtir. 

Bu kuvvetin de vapurlara 
yük)etilmeıine batlanmışhr. 

f. İngllz Somallslnde 
« ADEN 30 (A.A) - İtalyan· 
Habeş vaziyeti dolayııilc alel
ide bir ihtiyat tedbiri olmak 

· üzere lngiliz Somalisiıadeki in
. iilİZ zabitlerisıe mezuniyet ve
. rilme~i kaldmlmışhr. İtimada 
ıayan membalardan gelen ha
berlere göre Hapeşistana ian
derilmek üzere bulunan bin
lerce ıandık e1leh.a Ye mühim
mat bunları• ae"fkine aid me
zuniyetin nıruduaa iatizaren 
Dijibouti' de ahkonulmuştur. 

Silah •lbndakl zabit 
veklllerl ve neferler 

Roma, 30 (A.A) - Neşro
lwaan bir karanıameye •az.aran 
ailih altıada bulunan .zabit ve· 
killeri •e neferleriıa askeri 

Nu:Jsolini mau(!v1·a/aı·cla 

hizmetleri harbiye bakanının yıldönümü kutlulanmıştır. Baş-

teıbit edece&"i tarihe kadar vekil hali teıckkülde bulu11an 
devam edecektir. bir hava müfrezesile i&r•izo-

Llttoryo harp aun bütün sınıflarını temsil 
Meydanında eden bir taburu ve tayyare 

meydanında ııralanmıı kqif, 
~~~a, 30 .~A:A)- Bay Mus· takip ve bombardıman tayya· 

ıolıaı ıle hukumet erkinının relerini teftiı etmiıtir. 
sefirlerin •e kalabalık bir halk Müteakiben asker bi1 ieçit 
kiltlcıiain huzurunda Littoriyo resmi yapmıt ve nihayetinde 
harp meydanında cvYelisi gün yüz kadar tayyare ıehir üzc-
haYa ordusunun teessüsünün rinde uçmuıtur. 

Sahife 3 

Bay Eden 
l\f.oskovada askeri 
Kabineyi ve kızılor· 
d u ın üzesini gezdi 

MOSKOV A. 31 (A.A} - B. 
Ed~n ile ıefakatindeki zevat 
dün modern garp san'atı 
müzesini ziyaret etmişler ve 
orada bir çok saatlar kalmış· 
lardır, Daha sonra kızıordu 
merkez evine gitmiıler ve 
orada rusam Grekovun 1er
gisini, askeri kabineyi, kütüp
hencyi ve kızılordu müzesini 
gezmişlerdir. 

Şeker ucuzlıyor 
Aakara, 31 (Hususi) - Şe

ker kömör ve çimeato fiatle
rinin indirilmesi etrafında öko
aomi bakanlıiında tetkikler de
vam ediyor. 

Kamu tayda 
Neler görüşüldü? 

ANKARA, 30 (A.A)- Fik
ret Silayın ba~kanhiında yapı
lan buiünkü Kamutay to.plan
ta.anda bau üyeler.in mezuni-
yeti hakkında Kamutay baı
kanhiı tezkeresi ve kamutayın 
1934 Aiustos - Eylül ayları 
hesaplarına ait en€Ümen maz
bataları okunmuştur. 

Kamutay bundan sonra inhi
sarlar umum müdürlüiü 1934 
yılı bütçesinde 16,000 liralık 
münakale yapılması için olan 
kanunu kabul etmiş ve Pazar
tesi iilnü toplanmak üzere 
daiılmıştır. 

Antalyada 
Bahar koşulan 

Antalya, 30 (A.A) - İJk ba
har koıulan ~eçen hafta baı
lamıf bu hafta bitmiıtir. iki 
koıu da çok alakalı olmuftur. 
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-Avrupanın iki diktatörü Bulgar- Romen sınırında 
Parise gidiyormuş? 

ISTANBUL: 1 ( P. D.) - Paris'den ıelen ıon haberlere 
ı6re, Alman devlet reiıı Bay Hitlcr, Fransa ile do2'rudan dar· 
ruya anlatmak ümidile Pariıi ziyarete karar vermiş ve bu arzu
ıuadan Fra•ıa hükumetini haberdar etmittir. 

Buıüae kadar •e•leketinden dışarı ayak hasmamıı olan B. 
Mu11oli11i de aynı tarihte Paris'de bulunacaktır. 

Nisteki at Yarışları 
Zabitlerimiz bu yarışlara girmek 

için Nise gidiyorlar 
lıtanbul, 31 (Hususi) - Niıte yapılacak olan ulular ara ı at 

yanılarına 2irişmek üzere biaicilik mektebi müdürü miralay bay 
Cevdetia reiıliiiııde olarak ıüvari zabitlerimiz önümüzdeki Salı 
ıünü Niıe gidiyorlar. Uluslar arası bir çok yarışlarda çok parlak 
ıonuçlar alan zabitlerimizin Niste de yeni ünler kazanacakları 
iıkilıizdir. 

Bay Şükrü Kaya 
Trakya tetkik seyahatına başlamıştır 

İıtanbul, 31 (Huıuıi) - iç iıleri bakanı bay Şükrü Kaya be
raberinde umum müfettiı bay İbrahim Tali olduiu halde bu 
akpm KonYanıiyon•l trenine baj'lanaıt hususi Hlonla Ediraeye 
hareket etmiılerdir. İç itleri bakanının bu seyahatı dört iÜD 
devam edecektir. Seyahat esnasında Trakyada tetkikat yapacak
lar, iılcin mıatakalarını teftiş edeceklerdir. 

Vekiller heyeti toplandı 
Maliye teşkilatında değişiklikler yapılacak 

Ankara, 31 (Hususi) - Heyeti vekile toplandı, toplantı da 
Mareş::ıl Fevzi de bulunmuştur. Toplantı geç vakte kadar de
vam etmiştir. Maliye teşkilatında değişikler yapılacaktır. Pro
je hazırlnamaktadır. 

da cez sı k .. 
İstanbul, 31 (Hususi) - Atina divamharbı 28 kişi hakkında 

kararını vermiştir. Hiçbir idam cezası verilmemiştir. 

Ankara - lzmir telef onu 
İstanbul : 31 ( Hususi ) - Ankara • İzmir te!efon muhabere

ıinin Mayıs ayı içinde ba$lıyaca(ı bildirliyor. 

Vuruşma oldu 
Bulgarlar iki Türkü öldürdüler 
Diğer üç zavallıyı yaraladılar 

Sofya 30 ( A.A ) - Bulıar 
ajanıı bildiriyor : 

29 - 30 Mart iecesi Bulgar -
Romen hududunda Balpunar 
mmtakasında bir hadise olmuş
tur, Bu hadise esnasında ayni 
mıntakadaki Dernova kazasın
dan iki kiti telef olmuştur. 

Selihiyettar memurların top
ladıkları malümata iÖre 28-29 
Mart gecesi Türklerden mü
rekkep bir iUrup iayrı meşru 

bir surette mezkur mıntakada 
hududu geçerken Toterakan 
araondismaaı dahilinde kiia 
Sianbare kasabası yakınındaki 
Romen hudut karakoluna git· 
mişlerdir. 29 Martta firariler 
Kovancılar kasabasında bulunan 
ıeri karakola sevkedilmişler 

ve saat 23.30 da Buli'ar hudu
duna ıevkedilmiılerdir. Ayni 

zamanda Romen hudut muha
fızları firariler üzerine ateş 
açmışlardır.Silah seslerini duyan 
ve Buliar hududuna ~irmek 
istiyen kalabahk bir irubun 
karanlıklar içinde yaklaşmakta 

olduiunu görerek telaşa düşen 
Buliar hudut muhafızları da 
evvela havaya silah atmak 
ıurdile firarileri durdurmak 
istemişler TC bunda muvaffak 
olmadıktan sonra ate, açmıt· 
)ardır. Muhafızların ielenlerin 
bir takım tehlikeli kaçakçılar 
olduklarını zennetmiılerdir. İki 
kitinin öldüiü ve üç kitini• 
hafifçe yaralandığı anl~şılmır 
tır. Vak'a mahalline ionderı· 
len müıtantik tarafından hemea 
tahkikata başlanmıştır. Bulıar 
hududu Mlemurları, Romeıa hu
dudu memurlarındaa bir mü
lakat istemiılerclir. 

Asilerin muhakemesi 
On büyük rütbeli zabit müebbet 

Hapse mahkum edildi 
Atina, 31 ( A.A ) - Divanı yirmi seneye iki kiıiyi iki ae· 

harp son isyan suçlularından neye bir ki~iyi de bir seneye 
on kişiyi rütbeleri reffedilerek mahkum etmiş, dört kişi hakkın· 
müebbet hapse gene un kişiyi da da beract kararı vermiıtir. ............ 

tenzilat 
İSTANBUL, 31 (Hususi) - Tarife komisyonu deniz navlun 

ve yolcu tarifelerini indirmeğe 'ıcarar vermiştir. Tarifelerde esaslı 
de2"işiklikler yapılacaktır. 
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Zira açlıktan evel dayaktan 
canım çıkardı. Gecenin karaa
hğmı bekledim yavqca kimse 
ıörmeden ufak bir ekmek çal
dım. Samanlar ü•tündeki yata
j'mıa sokulmak için kaçarken 
cadı kan ile karplqbm. Me
;er beni ı~zleyormut ekmej'i 
çalarken ıörmiif, hemen emu
umdaa yakaladı ve paçavra 
pbi yere çarpb. Eaaaen ayak
ta duracak halim yoktu. lpliie 
d&mıliftlim. Ayaklanma albna 
alarak çia .. •ie ltafladı. Ca
•YU kan buaunlada öfkui 
bitmedi. Ô•ttime ablclı, Etlcri
JDİ llll'IDAia koyuldu. Okadar 
111nyordu ki yQcudumdaa k•n
lar fqlurmap başladı. Diıle
rindea kan dualayordu iten 
korkudan bayıhmpm, kendim
dea ı•çmifim, •Olll'a daha ne
ler oldupnu bilmiyonun. Yal
aız oyum,.. u••• kedimi 
burada aizin kuca;ımzda bul
d-. Siz htbatlr blqlr aj'h-
terduauz: Şimdi aj'ladığınız 
~ lfte ltW1ua için aoruyo
rum niçia aihyonuauz? Buıalar 
pçmif palv defil •i? 

llap pzlerindea clullayan 
,..ıan .Udi •e cevap verdi. 

- Geçmif pyler ... a, 
pçmit f6alerin aalan kal
bünde yer •t.İf, ytlrejimi ca
yır cayır yakıyor. 

- Ah buim ytıbek kalpli 
Roza aaaec:itim, llkiB ben ne 
apdal bir kızım. Geçmif ıb
lvi abarak anaeciibain y&re
tini yakıyoraa Kefki .ayle
m•••yclim. Aan .. ba.lann laiç 
birimini bilmiyonla. Balana 
hepsini uaatah• ..... 

- E•et; oı.Uf bitmit İf)er. 
uaatalı• fakat Yicclu azalta 
bitmiJOr. 

- Vicdu azabı mı? 
- Evet kı•ım: Şimdiye ka-

dar Mac• biJiamiyea ıeyleri 
Wlaeldijin lamadır. 

- Aman aımecitim beni 
korkutuyorsun? 

- Korkmak Jbı. deiiL. 
beaden tikÜDmek lbımdır:Sa 
bacl• M kadar lmnetle tik
liainen bea cezan 1awut 
olana 
Fınaa im b&Jlk bir wq

laalak içiade kalarak kekeli1• 
kekeliye clecli ki: 

- AL. Aaae aaae... Size 
• oldu. Saç•• aapan, •lyl .. -
IDİJ• bqluduml. S6zleriaiz 
baa çok korku veriyor. 

- Veriyor .. mL.. S.nia 
İçİs. bilüuuıi ve ötreailmui 
lluaıelea hakikatler var. 

- Neyi bilecep, aeyi it· 
reMCejim anne!.. 

- Dinle Rozib( Soain ço
caldak palerin uzun aürea 
bir çeki Ye dayaaılmu bir 
acı içinde ıeçmiıtir. Hidi ka
n seai dövmü~, herkes sana 
piç diyerek hakaret etaıİf iae 
buau yapbran benden batka 
kimae d ·giJdir kızım. Bea öy
le adedim ve öyle oldu. 

Maga yeııç kızın önünde 
•diz çöktü. Alnını sürüyordu. 

Ve baiırıyordu: 
- Sen b!lna linet etmelisin. 

Rozit J Benden tik.silımeli, ben
den ürkmeli~ ud cadı olarak 
iteni tammahsın. Bunları ben 
1au çektirdim. 

- Bunlar uaıal laf anne! len 
ancak senin hana verclij'in göl
je akında hayatın pzellij'ini 
tattım. SevfİnİB ne demek 
oldujunu aeadea ıördtim ae 
ytzle ve ne dilfiiace ile HD· 

d .. .ı tiksıaebifüim. Senin içia 
aU.Ltaa kötülük dileyebilirim. 

- Diale, •eni cadı kanya 
b!D eli•l• ver4Da. Bundan 
batka aeni ou Yerirken döv
a1eaiai, ezmeaiai etli yap-

- Ah Roza anne ! Mutlaka 
çlldınoış olacaksınız. Neler 
ıöyliyorsunuz? Kalkınız .. l loğ
ruluauz... YalYannm. 

- Sen bunların iç yüzünü 
öirenmedikçe kalkmıyacatım. 
Senin çektiklerini, nastl dayak 
yedikçe, aç kaldıkça benim 
içim yai bailıyordu • . Senin 
ıözlerinden yaş akbkça benim 
yiire&im• su serpiliyordu. Se: 
nin temiz ıöz yaflann benim 
kalbimin yarama iyi geliyor
du. Bu tlurum cadı kanDU1 
••Bİ ayakları altma alarak, 
ditlvile etlerini kopararak 
6ltlme yaldqtırdıit ıeceye ka 
dar drdii. Bu korkulu levhayı 
prünce, nuıl oldujıınu anlata-
mıyacam,kalbimde birdejiti)dik 

· bir aa••k uyandı. Seai cadı ka
nam elinde• aldım. Buraya 
ptirdİIL &ki fhleriaia an-
larım anuttwnaak içm A•a 
elimden selen her fetlaklrlıjt 
,..,maktaa çekinmedim. Hatta 
bayabmı bile eaİrfemedim. Li
kiıa çektiklerin unutulacak 
teylerdea olmadıj'ı için yapb· 
j'ua iyiliklerde acılaruu unut
turmaia yetmedi. Bak..Hepsiai 
biliyor ve hebaini birer birer 
anlabyonun. Ben de seaia 
öa&ae koydum ki geçmifteki 
acalannın biricik yarabcw be
aim alçaklıiı•dır. l,te fİmdi 
bunu anladım. · Bendea kork 
ve benden kaç... Fınacı kız 
acı bir llaykınş çıkardı 
ve yerlere kadar ej'ildi aaneaiai 
kucaklayıp kaldırdı ve titrek 
bir sesle dedi ki: 

- S•rıu V•r -

Türkiye - Irak 
Araaında telgraflar 
ANKARA, 31 (A.A) - Irak 

kralı Gaziyülenel hazretlerinin 
validelerhıin vefab dolayısile 
Reisicumhur Atattirk ile kral 
hazretleri arasında qaitdaki 
telpaflar teati edilmiftir. 

Hqmetli birinci Gazi Hz. 
Irak kralı 

Baidat 
V alidei lıqmetanelerinin ve

fab clolayısile zab phanelerine 
•• derin t ... lrleriai anede-

KAMAL ATATÜRK 
Kamil Atatnrk Hazretlerin• 

Ankara 
V alidcmin öllhnll dolaywyle 

telırrafla vala taziyelerine te
ıekk&r eder ve zabdevletleri
ae ytlrektea uma imftrler 
dilerim. 

GAzi 
TUrld,. - Fren.,. 

Aakara, 31 (A.A) - Fraa
ADıa 5.uiya •• Lübnan fev
kalAde kcwniaeri B. Dö Martel 
Türk topraklarım terkederkea 
dqarı işleri bakanı B. Tevfik 
Rlftl Arua apiıdaki telgrafı 
g&ıdennittir: 

Fransız manduı albndaki 
de•letler araıiaine ırirerken ba
na kartı, Tiirkiyede gösterilen 
çok samimi hilmü kabuldea 
dolayı zatiililerine derin min
nettarhj'ımı bildirmekle haz du
yuyorum. Tilrk - Fransız dost
Juj-undan mülhem olan koauı-
m~rımızın mütekabil itimat 
ve dostça teşriki mesai haYası 
içinde geçme•İ kom~uluk mü
nasebetlerimizi daha kolaylaş-
bra..:akbr. 

- Anne bu sizleri bir daha 
ifitıaek iıtemem. Ben sizi çok 
seviyorum, o kadar çok ki ıiz 
beni asla bu kadar se•emez-
siniz. 

Mai• hem savinçJi, hem de 
ecıh oldup halde inliyordu. 

Bu İ•iltiler araunda ıu ke
limeler aiz .. dan dökilldü: 

- T alll'llD, ne kadar bDyük· 
sün. Bak işlediiim bunca al
çaklıklar kartısmda Rozita ben· 
den tik•iamiyor, benden kaç-. 

ftnt A"sır 

Stalin mülikab 
lngiliz mürahhası Rusyada derin bir 

_Barış ve uzlaşma arzusuna şahit oldu 

Eden -
Londra 30 (A.A) - Bay Eden Söylencliii•• i6re dün 6i-

ile SoYyet Rusya idarecileri leden Mnra bay Eden ile bay 
arasında yapılan iÖrüşmelerin Stalin arasında yapılan g6rüı-
•evzuu veya temayiılleri hak- meler pek kıymetli ve menfa-
kında hiç bir resmi malümat atli olnuqtur. 
•e~?1emif o~~na rapı.en Bay Eden bupn bay Lihi-
lngiliz ~azetelennın bay Eden nof ile birlikte Moskova ile 
ile beraber giden muhabirleri . . 
prüpneleria sadece 3 Şubat ücıva-:ınlı •ıtıezecektifr. ti Adkf&lllb. 
in..;~.. F b b d zerı na-ı ere H are • e ır ....... - ranaız eyana n a , 
•e•zuu bahsedilen meseleler akşam yemerı verilecektir. 
a- · 1 dı.. f kat ayni Bar Eden yana akıam Varto- , .u.enne yapı ma fi, a 
zamanda lnıriliz. Sovyet müna· vaya hareket edecektir. 
aebetlerinia muhtelif görünüş· Paris 30 ( A.A ) - Bir ,ok " 
leri tızerine yapddıiı hakkında ıazeteler biran •••el akdini 
mttttefiktirler. iatedikleri Şark andlaflllUl••n 

Gazete muhabirleri, Sovyet- en hararetli taraftarlaruadan 
lerin bu mllnuehetlerin için ba· aayılaıa bay Titüluko ile bay 
riz arzulannı kaydetmekte ve Laval arumdaki tam mutaba-
tahakkuku bir çok senelare ~~ ~t e~yorlar. Pati Pa· g 
haih olaiı biyük iç proiram· nzıen diyor ki : :l 
larla mqp bulunu Sovyet · Kilçlk itillf ile Balku iti-
Ruya idarecilerinin sulh için Bay Eden lifi Londra protokoluatla der-
büyük bir arzu patermeleri kamın muhtelif cepheleri hak- pİf edilen kollektif emaiyet 

kında sorduj'u suallere söylen-
noktaamda biJhaua israr et· dijine ıöre, çok mtısbet cevap aiateminin hararetli taraftan-
mektedirler. Bunan içia ise in- verilmiştir. Bu hakııadan Moa- dırlar. Ve buna Alman muev-
ıri}terenin tetriki mesaisi elzem· kova seyabab çok faydah ol- ralannın eaıel olmamuıaı te-
dir. Bay Edenin Sovyet politi- muftur. meani ediyorlar. -

Alman yanin teslihab 
Havad;··· .. ·;~·-.. d~;kd~ .... y;p~ı;;;ıar ••• 
Askeri tayyarecilik yeniden doğdu 
Bütün fabrikalar h~rp malzemesi yapmakla meşgul •• 

Bertin, Mart - ı yette olu tayyare fabrika- leri için yeai dizel motlrleri 
Zehirli ıazların, ym~ın ve lan timdi çok kazaamakta ve hazırlamalrtacLr. 

mikrop bombalamun kullanılıfl, son hida ~ahtmaktadırlar. Yun- Hambmy, Vilhelmslturr ve 
tayyareciliiin kudretli yardımı kers fabnkasa şimdi 15000 İf· Elaflet teraaneleriade denizaltı 
olmasa, pek o kadar ı•nifliy•- çi kullanıyor ve ıiinde 15 tay- ı•milerini aylamak içh. .on de-
mezdi. Tayyarecilik AY&f fen- yare yapacak vuiyetted;.r. rece hı-'- "tral t 1 · · · · · H · k 1 f brikala ~ ve mı JOZ • op u nım alt ft.t etti. Y enı uzan- em e • nnda 6000 hafif fUIİI ılmaktadır 
yele~ doiurdu. Buna ~öre ya- ifçi var. Bunlar aycla 35 avcı Banlama .,.: .. ,;:. • t_.: 
rmki aa•q, tayyarelerua düt- •• bombarclıaaa tayyareai çı- bab ile lceldauü,.. 
maa hayat merkezleriai yık- karabilirler. Şunu :. ilA•• ~-- ki 
maia mataf bir hareketile ea Rohr bah, Klem, . ~~roı, kendi adım tafıyan torpilleri 

Almanya 
too:. Kentanhk 

Yumurta çekecek 
Aakara 31 (A.A)- Alman

ya memleketimize Nisan 1935 
ayı için B. sınıfın 1000 ken
tanlık yumurta kontenjanı ayır
mışbr. 

Ağaç köprüleri betona 
Çevrilecek 

Samsun 30 ( A.A ) - Vill
yet dahilindeki aiaç köprüle
rin betona çevrilmesini tetkik 
•• yeniden yapılacak k6prille
rin yerlerini araıbnp bulmak 
tlzere bayındır bakanlığı köp
riller müd&rü B. Kemal buraya 
ıelmit ve ite başlamıtbr. 

Aksaray da 
Sıtma mücadelesi 

Aksaray, 30 (A. A)- Sıtma 
micadele heyeti Cimeli Uzra
bk •• Acem köyleri batakhk
lamun kurutma itine 28-3-955 
tarihinde baılamşhr. K&yltller 
iatekle itlerine devam ediyor-
lar. Her iki batakhktd açılacak 
kanaluı uzunlup 3 kilometre
dir. Kurtulacak ve tarla haline 
ıelecek yer 400 hektardır. 

Samsunda 
Samsunda, 31 ( A. A) - C. 

H. F. KoDırelerini bitirmittir. 
Üç aydanlleri mütetebbia he
yet halinde çaltpn üyeler vi-
IAyet idare heyetine ittifakla 
seçilmişlerdir. --Sofya 31 ( A.A ) - Bulıar 
Ajanmndan: 

Bulıaristan'da kanııklık ve 
hatta iıyan çıkbğına dair ya
baaa memleketlerde çıkan p-
yialar tamamen uılaızdır. Mem 
ieketin her tarafında tam 1.ir 
•ftktn vardır. -Burdur 31 (A.A)- Muallim 
ve meaurlann meydana ptir· 
etikleri 25.000 lirallk istikra 
kooperatifi •• 35.000 liralds 
ziraat kredi koopratifiaia yıllık 
içtim alan yapalmlfbr. ... 
Bulgaristanda isyan 

- Baştaratı 1 ncı Jahiıed~ -
KomUnlst tevklfatı 

Zabıta Yillyet!erde birçok 
Kİzlİ komilailt kurumlarını •ey
tlana çıkarmıştır. Şumnide 180, 
Kozanhkta 120 ve Lomde 30 
koalniat tevkif edildiler. Sof
,. janclarmuı aramda bir ko
mllmt ,.... kuran ••kerl.
d .. ikisi hakkında idam lıiik
münll kral tudik etmiştir. 

kati ıeklini alacaktır. Ba ~okker, .A. B. Dornıer rıbı eli- yap•akta olu ŞYOnkopf fab-

auretle düf01•n ıenayi hareketi ger.;b"!ıal:~:a ~ayanın rikalan laUHDe ıeçea ydm iki Altın kol saatı 
duracak, bllytik phirler yıkı· yenı ~- .. 1 .maıı . •çın, ba- misli kazaaç itiraf ebaekteclir-
larak halkın iç pcü kötürDm- zılan ~ 1 uç ekiple bırden ça- lu. Harp •••zemai fiatlan Lonjin markalı bir kol 
leıecektit. llflyor r. hOldimet tarafuadan saJa .Joya saab dlflirllmüıtlr. Baaka 

Bombarduman Deniz kuvve~lerl art.yor ko11trol edildifin• ıöre, bu hanında tlccar bay Şerif 
Teyyarelerl ~manlarm • ııllhlanm~ ray- kazanç itleriD ae kadar çok Remziye ptirene 25 lira 

~~~~~·ki~ ~.p~~~~ki~~o~l~d;~~-~u~~~~e~~~·~~y~~=~~~~;•;i=k;~=·~t=~~·=·=u=~~·~.4~3~2=S~4~ 
aak Almaayanın Askeri tayya- ilikler yiizüaden, daha yavq '""" 
recilik alaamda arqhrmalar olmakla beraber, yine oldukça 
yapmuına enrel olmamıthr. ilerilemiştir. Deniz kuvwetlerine 
Siril tayyarecilik vesilesi altan- ait ıizlilikler çok .. 1n tutal-
da bir kaç saat içiade fırlayın- maktadır. Bununla beraber 
ca bombarduman tayyarui bi- DoyçJand siatemillde yapalaa 
çimiae sokulacak aa'lf tayya- son kruvazörün(Versay)muabe-
reler yaPlhmfbr. Spor tayya- desinde müsaade edilea o• bin 
reciliii de son derece hızh ve toa azami haddiai qarak 13 
kullaalth savq tayyareleri ya- bin · ton olduju bildiriliyor. 
pı~~ıaa yardım etmİftİr. Dlfanclaki ıubelrin çahı••111 da 

Sı•il ve apor tayyare muleki k · ti" A t rd d iri 
il 

_
11

_ rn aenıt r. mı e am a 
• yUAea -• inki--L .,.- • 

b"al ~:1ana••. . ıı-aı meıhur lnkaYos m6eHeseıi 
ı erce yenı pı ot yetiftinMje . · · d 

yaramıştır. bılhaua harp aemılerı ve e-
Almanyaıun 4 • 5000 pilotu niz altı ıemileriyle mqpl~nr. 

vardır. Bunlar için iyileşme kurs Hamburp buna benııyen 
ları açılmııtır. Bir çok talimler başka bir kurum vardır ki 
arasında, posta çantalar•nın atal- daha ziyade torpido ve deniz 
maıı için yapılan talimler ha- altı aibi hafif ıemilerle uir•-
kiki bo•bardıman talimleri- ııyor. Bu ıirket torpidolarla 
dir. dtnizalb gemilerine 37 mili-

Tayyarelerln tesllhatı metrelik hafif toplarla 20 mi-
Bütün Alman a•cı, bombar- Jimetrelik mitralyozlerin bir-

dı•an ve keıif tayyareleri için !ettirilmesini de tetkik etmek-
20 milimetrelik top kabul edi- tedir. Büyük miktarda da de-
lerek yanım kurıunlu ve aeri niıaltı mayın yapmaktadır. 
aletli madsen mitralyözlerile de Denizaltı gemllerl 
techiz edildikleriaden bunlar Hamburg - Kil mmtakasında 
düayuıa en korkunç tnlihatlı bir çok tersaneler denizalb 
tayyarelerindea sayıhr. tekneleri yapmakta, Aaıilt . . . . 

Marsilya suikasbnda 
Ustaşilerin parmağı 

Kralı ve Bartuyu öldüren sarışın 
M Kadının verdiii silahtır 

•tinta~~f}!~ 31 (A.A) - . 11- ( ~ bilinde girmiıler ve Foa-
-L b" . -JHa Havu Aıaw bl ·ı P . "ttikt mt111a ıruae beyaa etti... 

6 
tea o ı e anse ıı en 90ll• 

re, Manilya Rika.d::f:V c· ra Valicko Rayemio Ye Kvarnik 
ko nam diyen Kalem . a - nam diyer Kramer arkadqla-
kadatlan olan blth ::- ~r: nndu aynlarak iptida AYia-
ria dahli muhakkaktır.~ , ... sonrada Eksaise ginıif-
bunlar İflenea cina1ettea anc:e lerdir. 9 ılkte.,mde Kva Ternik 
haberdar olmutlar ve ....... ..nf•• kadını bulmaia ~ttipü 
sine de yardım ebaiflerdir. .a,leyerek diier iki ,erikinden 
Bunlar kararglhlannı terket- azaldqmıt ve onun o kadmdan 
tikleri zaman bilyiik bir it ıör- aidatı silahlarla dar ki V ahcko 
mei• rittiklerini biliyorlardı. kralı Ye M. Bartuyu i>ldürmlf-
Kendileri Fransaya iki ayrı tür. ----••IH• .... •~•IMIW .. -----------

M aliye mi z muntazamdır 
Borçlar itilafı hakkındaki kararımız· 

dan bahseden gazeteler .. 
Paris 21 ( A.A ) - Hususi muhaltirimizden : 
Borçlar itilifımn lehimize derpiş ettiii intikal devrinde tca

zilittan sarfınazarla tam taksit vermek buSU8UllClalô kararımı& 
urt* ço,ll iyi tem yapmııbr. Gauteler buau Tirkiy• ...W,.

•ubliCw~ ....... ~•-~- 4' .. 111 .......... 
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s ciası lngiltereyi 
aı aşa sarsmıştı ... 

VATA 
EMİ 

E 

DA LAR DURUP DÜŞÜNSÜNLER DiYE 
VİLDİ 1G DA VİSOI~ HA YA TINI FEDA 

E E~' i( ALI A INI 1 AY AKEARI 
A _, ~ _ DA CA I RM. • 

I ... 
( r :2'; ı1r inglH:z Silirajetl r. lss Sylvta Pynkhur t Terafındl n J 

rıMcadelcci fcmin;zı.uın en r 
nsi} siması ve -:ıüfr jet ru 'ıunu 
en iyi tcm·,ıi eJen üyesi hiç 
ş:.lp:1c-;:z Emili Vildin:; D:!vi
sondur. Bu kndın•n ;ıcıkiı ö!ümü 
Yalnız İngi.tcreyi defri', biitföı 
diinyayı sarsmıştı. 

Emili Vıld.n-r D v·~on'p11 ha-• 
.Y<ı. h ve ölüml'ı harckef Tizin 
Yo:d şiarını b • .-Jcştircn SO'l "UZ. 

<lZmın mükemmel bir ö~ncğ' dir. 
Onun ulu fedakarlığı bır çok
ları için alda sığmaz bir iş 
olmakl~ beraber dünya umu
mi efkarı iizerinde derin bir 
tesir bıraktı. Şimdi. bir ya
bancı gazetede yazı yazdığı
ma 2'Öre, şu nokta üzerinde 
durmak isterim! biz kadının 
esaretten kurtulması Sorovini 
yalnız lngiltcrede deiil, bütün 
dünyada muzaffer kılm k için 
Çarpıştık. Bu ırün zaferimiz 
hernen hemen tamamdır. Me
deni milletlerin büyük ekseri
Ydini kadınlara seçmek ve se
çilmek hakkını vermişlerdir. 
En medenilerindcn biri olan 
Fransanın buna uymaması ni
çin ? 

Anlatılmıyan tersllk 
Difrer bir çok ıüfrajetler aibi 

Emili Vildnir DaYİsoa'da yur
dunun kaaunlanadaki haksızlıi"ı 
ve karaahjı keadi üzerinde 
dcnedii"i için biU. aıralanmız.a 
~İrmişti. Geçiniıi yerinde bir 

ailenin kız1 idi. ÜniYersiteye 
airdiii ıırada babası öldü. 
Şimdi bir paraııı kalmışb. İn-
2'iliz kanununa göre, babamn 

İngiliz Knılı 
let çıkarmak " laı.ımdı. Güç 
bir İf ve tehlikeli bir teşebbüs 
sırası ıelince, Emili daima ha
zırdı. 

Annem bir suikast hazırlı
yordu. Ea cüretkir icra kolu 
da Emili idi. Loyd Corcun 
V alhnhet mevkiindcki evını 
dinamitle uçurup hiç ele ıeç
miyen o idi. 

Suikutten ıonra poliı ye-

] ~1.·oç ya 1 ı la,. 

bütün serveti Emilinin üvey rinde tahkikat yaph ve tam 
kardeşi olan ' ağabeyine geç- bir bombanın patladıiı yerde 
llıişti. Emili ile babasının ikinci saç firketleri buldu. Böylece 
karısı olan annesi yaşamak için suçlularm söfrajetler olduğuna 
ç-Jaşrnağa mecbur k~ldılu. kanaat geldi. Fakat adlar bul-

Annc küçük bir çay salonu mak gerekti. Zabıta arast.ırma-
~çtı ve Emili de bir muaUimlik Jarını daha ileri süremedi. Bu-
uJdu. Böylece tahsilini yan bı- nunla beraber, az unra, Kardif-

~aknıamak yolunu ele geçirdi. te yapılan bir umumi toplantıda 

1
.0 ndra üniversitesinden sanat annem, suikasti yapanların kea-
1P!ornası, ıonra Oksforddan di kadınları olduğunu bildirn.;ek 

tdebiyat diploması kazandı Ara cesaretini ırösterdi. Annemi 
Yerde o, Fetninist çevrelerine ka- hemen yakaladılar ve üç ıcnc 
tışrnıttı. Burada, zckeveti, bela- "zindım cezasına mahkum etti-

rr~tı ve müteşebbisliği ile göze lcrBU"Uk bir facia ıazım 
2ırdL 1 

Fakat, bütün sertliğine rağ-
Loyd Corcun ev!nl 

N &il uçurd Car 

ı Fakat nnnem Bayan Pankürst 
l c h" I"k d ır 1 tc evde, o zamana ka-

f. akr. Yapılan faaliyetin bitmediö-i 
ı rınd 'd' U • k . • e 1 1• mumi efl iirın dik-
ilhnı çekm k · · tik c ıçın, nefsini tch-
eve atmak ~erekti. " Reza-

men, b1J göstcrişlcrd~ Emiliye 
yetersiz görünüyordu. 1913 ya
zında idi, bir gün anneme de
di ki: 

- Son ze~eri kazanmak, hap 
se atılan kız kardeşlerimizi 

kurtarmak için büyük bir facia 
lazım. 

At Ozeı·inde 
Biraz düşündü ve sonunda 

kararını verdi. Bütün lniÜte
reyi heyecanlandıran herkesi 
alakalandıran büyük Epsom at 
koıulan vardı. O yıl, kral Jorj 
kendi atlarından biri olan 
Anmer'i koşuya ıokmuştu. Bu 
atın kazanması çok muhtemel 
ıörülüyordu. 

Kral, kraliçe, bakanlar, bii
tün gözde kimseler ve nihayet 
başka hiç bir yerde benzeri 
olmıyan bir kalabahk orada 
toplanacakb. Emili bir plan 
kurdu, fakat kimıeye bir ıey 
ıezdirmedi. Sadece bir dostuna 
" vahim bir şey ,, yapacaiını 
itiraf etmitti. Ayni do.tu ıabah 
koşu yerinde ona raat ieldi. 

- Nereye s:idiyonunuz? Di
ye sordu. 

- Kofuya. Kralm atı kar
şısında bir bayrak sallayacaiım. 

Y almz bununla ,kanmak mı 
istiyordu, yoksa hayatını teh
likeye atmak 2'ibi müthiş bir 
karar ıon dakikada, atlar yıl
dırım tarakasile koşarlarken 
mi aklına ıeldi? Bunu hiç 
kimse öğrenememiştir. 

400000 seyircinin 
gözU tinUnde 

Derbi •t koşularının ne ka
dar heyecanla olduiu yüz defa 
tasvir edilmiştir. Fakat insan 
bunu kendi duymuı olmalı. O 
yüzbiaJerce seyirciyi, tribü• 
haline airen birbirhıe kanımış 
arabalan, en ıık centülmenlere 
karışmıı olan pejmürde kıya
fetleri, halk ile en kibarların 
bu halitaıını görmeden anla
mıya imkin yoktur. Bütün 
bunlarda bir tek düıünce: 
.. Kim kazanacak?,, 

Totenkam köşesi diye bir 
yer Yar, koşunun en s:üç nok
tuıdır. Muvaffakıyet asıl ora
da belirir: işte Emili bu döae
mecte, parmaklığın arkasmda 
yer almıştı. 

Birinci koşunun sonunu bek
ledi. 

İşte çan sesi ! Bütün 2"Öi°üs
lerden çıkan tasvir edilmez 
bir çıj"hk ! İnıriliz gazeteleri, 
her yıl, bu havayı, bu havayı 
canlandırmak için u Derbi fa
ciaaı " aözlerile taıvir ederler. 

·-,.~ ...... ~-··----

~~---~ 

~EZARLAR DEVRiNDE BiR ŞARKLI PRENSES 

KLEOPATRA 
MISlR KRALİÇESİ 

-42- YAZAN: PAUL REBOULT 

Ümitsız bir halde saraya 
koştu. Atından atladığı gibi 
" ihanet ! ihaneti ,, diye 
haykırarak saraya zirdi .. 

Fakat kraliçe buna benzer 
bir hadiseyi iztırapla takibedi
yordu! Mısır dor.anması Okta
vın donanmMile çarpışmağa 

c;ıkmışt1. Oktavıu gemileri de 
yakla~blar .. Fakat muharebeye 
girisecek yerde Mısır belde:si 
karşısındakini selamlamak üzere 

' kii .. ckleri ka dırdı. Oktavın ge
mileri de ·;\rJecc mukebele etti
ler. Simdi Mıır:r gemileri düşman 
sefinelerilc birlikte !skenderiye 
limanına dönüyorlardı. 

Bu aralık, kraliçenin cariye
lerinden f ras ona yaklaştı: 

- Sakınınız, dedi. Antuvan 
sizi arayor. Son derece kızgın- zorla 5Ürdüler. Kleopatra ka-
dır. Suvari kuuvctleri düşmana dınlarma dündü: 
geçti. Antuvan ona ihanet et- Artık bea.i bu dünyadan 
tiniz diye bağırıyor. Siz onu çıkmış aayabilirıiniz. 
teslim etmişsiniz! Eğer sizi gö- Kadınlar, yavaJÇa iraıait 
rürae kıhncını göğsünüze sap- merdivenleri çıktıiını gördü-
hyacak. Artık kendine hakim ler. Kapının önünde at aeı-
deyil. Deli gibidir. Jeri duyuluyordu. Zabitler ka-

Kraliçe elini yüzüne kapadı pıya vurarak haykırıyorlardı: 
ve sakin bir ıesle: - Kraliçeyi arıyorlar. Sa-

- Gel, lrasl Sen de gel, rayda deyil.. Burada mı acaba? 
Şarm•yon! Bu defa partiyi Birbirine sokulan iki hizmetçi 
kaybettik. kız cevap vermeie cesaret 
Kleepatranın lltlcagAhı edemiyorlardı. Sol~klannı bile 
Saray ho,tu. Umumi ,aşkın- hıtuyorlardı. Daha tiddetli 

lık içinde arbk kimse göze yumruklar aiır kapıyı sanblar: 
iİrmeje Te vazifesi başında KimH yar mı?. Cevap Yer-

halde tekrar ediyordu: " Öldü .. 
Ne? KJcopatra öldümü? .. " Ve 
bu düşünceyi zorla aklına sok
mak istiyormuş ıcibi yumruıril• 
alnına çarpıyordu. 

Zabitlerinden üçü, oda için
de, hareketsiz duruyorlardı. 
Antuvan yandanyana dolaşıyor 

"Ôlmüı! ÔJmüı!,, diye tekrar 
ediyordu. 

Birdenbire kararını vermiş 
ıibi durdu: 

- Beklemek? .. Neye yarar?. 

Şimdi daha n• bekliyebilirim? 
Ben onun için, yalnız onua 
için yaşıyordum .• 

Gür seıle, kôleaini çaj'ırdı: durmaj'a dikkat etmiyordu. mezseaiz kapıyı kıracaiızl 
skenderiyeliler bisrlar 'üzerin- O Takıt fru •izım kapıya - Eroa.. E109, zırhımı çıkJr. 

de veya iskelede doaanmanın dayayarak bojuk bir aule: Haydı çabuk ol, çozemediğia 
ihaneti•i tefsir ediyorlardı. _ Kraliçe bu.ada, dedi. Biz ipleri kes... Acele o) diyorum 

Bu kanııklık arası•da yüzü onuaJa yal111zız... Ve korkuyo- sanal .. 
örtülü olan Kleopatra iki ne- rum... Onu takibe cuaret ede- Göiıiinü himaye eden zırhı 
di ·ı b. ı·kt ·· çıkanl•ak özere iken Antuvaa mesı e ır ı e. iOH çarp- miyoruz. 
madan, ölüm sarayına ieçe- - Ne yapıyor? bunu şiddetle çekti ve maden 
bildi. Nefes nefes kapıya iel- - Geçen ıün hazırlatbiı kütleıini karııya fırlattı. Kısa-
diler. Saray boıtu. Bütün ha- odun yıiuıına doiru iıldi... gö•lejiai de çıkardı. Gatın 
demeler kaçmışlardı. Üç kadın - Pek iyi. Emir almaiR ~i- apaçıkh bu bili bir pehliYaa 
karanlık büyük salona iltica diyorum. ıöiıü idi. 
ettiler. Kraliça emretti : Ve abn dört nala uıak:laıtıiı Ayakta duran Aıatuvan, 

Kapılan ıürmeleyiniz! aür- duyuldu. fWDruklarım ııkarak etiae, 
m~yi mümkün olduiu kadar Son kıhnç darbesi kuvvetli bazolonna dikkatle 
sürünüz! " Kraliçe öldü! " baktı. Sanki ao• defa elarak 

İki hizmetçi tunç aürğüailn Antuvan bu düıünceye bir kendini ıeyretm.lc iııiyordu. 
içine sokulan koca direii türlil alışamıyordu. Şqkın bir - StJuı vcır -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
F~~;;·r

11

F;k~t
11

~··d~f~
11

i~i~··b;· .. ·~·~d~ .. d·~·t·;k .. bi;·;~;;·;ibi ·idi. bavasınıR dalıcaları ıcür)eye 
sadece bir söyleyiı tarzı Hastahanede Emili bir daha a-ür)eye ylllueliyordu. 
d v 'ld. kendine aelmedea can verdi. Annem. o ıırada, yedi gün ea-ı ı... • 

Müthiç bir hızla bir ıürü at fizeriadea elbiselerini çıkardık- için muvakkaten serbest b1ra-
yakla~ıyor. Kralın locaımda ları Yakıt, Yilcudu etrafına ıa- kılmıştı. Açlık grevi yapa• 
kral, kraliçe ve bütün prensler rılmıt kızıl - ak - mavi renkli kadınların tabi oldukları, yu-
dürbinlcrini Totonham köıeaine bir yaprak bulundu. Bu, ıüfra- karıda bah1ettiğim zalimane 
çevirdiler. Şu birkaç metrelik jetleria bayraiı idi. " Kedi ve fare " kanunu 
çimen üzerine dört yüz bin Halk içinde hldiıe ürperti mucibince hapiıhaneden ltir 
kitinin rözleri dikilmittir. ve takdirle karııık bir hayret hafta için çıkarılmıştı ... O~u_n 

Krahn atı geçerken.. . b. .. tatili ,, cenaze gUau bıti-
uyandırdı. Kral Ye Kraliçe ıl- d T b.. · de hazır 

Atlar yaklaııyor, yaklaşıyor- ha1Sa teessür gösterdiler. Lo•- yboulr u. va ıkı merasımd' Fakat 
lar. Anmer (kralın ah) iyi bir .ı k 1 unmaga arar ver 1• 

draya d6ner •Ö•mez. ra ıenç k 1 b- - - e hala 
Yerde. Belki de kötede baıa k · • ara ara urunmuı v 

kızın vaziyetini ıorma ıçın k "f ld v · · benim 
k F k t b · d k kul . . _ . .. ld ço zaı o ugu ıçın 

geçcce • a a ır en or u yavennı go~derdı. o fi,, ce- koluma dayanmıı olarak eyden 
bir çıihk kopuyor : Bir kadın b d ı 

ya ını Yer ı er. çıkacağı ıırada, bunu bekle-
hayali pist üzerine ablmııhr. YUce cenaze merasimi mekte olan Poliıler tarafından 
Bir an, kralın atı, yere devril-

Kraliçe Viktoryanın ölümün- kalandı Hayvanca bir •id-
miştir. Diier atla arasında bir ya · ır 

.le• lteri, bir kadına 6lüınden detle bir otomobile ahldı ve karışıklık olmuş, ıonra yanı-
sonra bu derece heyecanlı bir derhal hapishaneye ıürüklendi çılar uzaklaımışlardır. 
ta• ·ım göstcrildiai ve ltöyJe uJu Durup dU,UndUrdU T otenhaaı köşesinde Joke- .. • 

yin, kralın renkleri olan menek- merasim yapıldıj'ı hiç görülme- Fakat ogün, annemin Ye 
mitti. Emilinin parça parça ol- benim akibetimizin ne ehemmi-ıe - mavi renkli başlıiıle ame-

le yerden kalkarak atını tek- muı cesedini takip eden fev- yeti vardı! Ayni saniyede, bin-
rar ele ıceçirmiye koştuju ıö- kalade alayda her ıınıfta•, her lerce ve binlerce Süfr•jat dava-
rülüyor. yer üzerinde, hare- yaştan kimseler iÖrülüyordu. mızın temiz tehidi arkasından 
ketsiz karanlık bir leke Kadın kadar erkek te vardı. yürüyor ve bütün dünyada onun 
Bayrağa saph bir ceset O vakıt ıüfrajetleri kollayan cesaretinden bahsediliyordu. 

Hadise ancak birkaç saniye işçi fırkası takımıle orada idi. Buna bazıları delice bir cesaret 
sürmüştür. Ne olduiunu kim.. Kadı mücadeleciler, ıonu diyorlardı. Fakat bence en ulu 
1e anlıyamamışh. Emili Vild- gelmiyen bir alay halinde, bin- bir cesaretti. O, hayabnı feda 
rıii Dairovun cansız vücudu )erce kişi birbirini takip ede- ederken bu ıeycde vatandaş-
hasta bakicılar tarafından kal- rek ilerliyor ve Fransız milli lannın 11 durup düşünmelerini " 
dınlarak sedye üzerinde iÖtü- marıının havaıile " kadınlar istiyordu. Buna muvaffak oldu .. 
rüldü. Zavallı müthiş yaralar marceyezini ,, bir ağızdan söy- Hayatı pahasına. 
almıştı. Başı ezilmif, abn nal- liyorlardı. O güzel yaz günü- ( Yonn okvymıuz: Raııishane 
ları altında parçalanmııtı. Vü- nün açık havasıada, bu kadın dehşetleri ) 
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Akhisarda bahar neşesi 
Çağlak mesiresi genç kızlarla 
Delikanlıların tanışbklan yerdir .• 

Akhisar, 30 (Hususi)- Ba
harın kokusu her yerde neı•
ler. fııkırmaia l.aıladı. Kışın, 
kalplere yüklecliji kuvet, yazı 
müjdeliycn ılık havanın tesirile 
kaybolmaia yüz tuttu. Gönül
ler yeniden inşirah buldu. Bu 
itibarla bir çok yerlerde baharı 
kutlulama mesireleri tertip olu
nuyor. Bunlardan biri de Ak
bisarda yapılan "Çatlak mesi
resi,. dir. 

l - Hayat arkadatlanaı çai
lak mesiresinde seçen K'ençler 
yıkılmaz bir saad~t yuvası 

kuracaldanna kanidirler. . Bu 
kanaati taııyanlarca "Çağ

lak., müstakbel aile yuvalannın 
anabtan demektir. Aşk kayna
iı buradadır. Onun için birçok 
kalpler her yıl sevai ile enjeksi
yonlaaır. Mesirenin tarihçesi 
hakkında da şunlan söylerler : 

- Yıllarca önce burada İsa 

TUtUn hast.hkları 
Tütüncülüie ve tütün hatsta

lıklanna ait f aydah malümatı 
iLtiva eden, inhisarlar idare•İ 
eksperlerinden bay Mehmet 
Zekinin yaıdığ'ı (tütüncülük •e 
haatalıldarı) adh bir e .. ~r bu
rada tütün zürraı arasında çok 

rai'bet 2örmüştür. Bu eser 
tütür zcriyatmın en ince nok
talarına kadar, uzun senelerin 
tecrübelerine dayanan kıymetli 
bilgileri havi oltlu - und n inhi-

sar eksperlerile memurlar ara
sında d~ iyi t>;r alaka uyAn
dırmıştır. 

Akhis:ır, 3~ (Hususi} - ka
zamızda son aylarda ev~enmc 
harekeUeri ço ·r:ılmağa ba~'adı. 
Sık sık d :ünier yapıt.yor. 

Bu hafta iç'nde de yirmiye 
yakın düğün oldu. 

-Anadotuda halk adetleri : 

Güzel davranışlar .. 
Denizlide ölnıüş medeniyetlerin 
Toprak altında !atan eserleri 

Büyük bir himmetle 
Denizli, 31 (Hususi) - De

nizlinin Enerjik· ••liıi bay Fu
at Toksal, eıki medeniyetle-

rin toprak altında yatan eser
lerini çıkaracağız diyor ... 

Denizli vilayeti isariatika 
noktasından oldukça zengin 
tenevvüler iÖstermektedir. Bu-

iÜne kadar vilayetin ve maarif 

müdürünün sürekli bakım ve 
takıplerilc mıntakadan oldukça 

kıymetli eserler toplanmış, 
burı'ar şimdilik bir depo ha-

linde muhııfaza edilmektedir. 
Frık:ıt yeni bir n üze kurumu 
ve asa .. ı ~v a o!an yerlerde ke
şif yap,lm:ık i.;in 1 ültür bakan
hi!ınfl~n proje ve mütahasııs 
isterım;. ı.;r. 

935 bütçes:nc bir müze me-

meydana 

ıi 
.l' 

1 

çıkarılıyor 
Denizliden bu muazzam ma· 
halle gitmek için düzi'Ün bir 
yol yoktu. 

Şimdi vali bay Fuadın hm
met Vf! gayretlerile "Hiyerapo
lise,, 2'Üzel bir otomobil yolu 
yapılmıştır. Bugün herkes, her 
zaman büyük bir emniyet ve 
rahat içinde harabeye otomo
bil, bisiklet, araba gibi vası
talarla gidip gelmektedir. 

Akhisaı·dan bir mauwra 
Bu mesire pek meıhurdur. 

Her yılın Mart batında yapılır. 
Fakat busen• ıünü ıeçirildi, 
müsait bir bava bekleaildi. 

dede adında bir okutan yaıamış. 
Bu zat bir nevruz iÜnü talebele
rini başına toplıyarak çailak 
deresine iÖtürmüş.. Kurbanlar 
kesilmiş, akşama kadar eilenti 
yapılarak bahar "kutlulanmış,, .. 
İsa dede bu kutlulamayı her 
bahar yaparmış. Daha sonra bu 
e&"lenti bir mesire haline ge
tirilerek bu iÜD de bir adet 
olarak kalmış .. 

Sünnet düğünleri 

lJeni:li t•alisi bay 1- ıwd 
muru, bir de bekçi tahsisatı 

konmuştur. Bugün teşkilat fa
aliyettedir. 

Merkeze henüz ietirilerne-

Bundan başka pamuk kale 
dahilinde ziyaretçilerin, sey
yahların birkaç gün kalmak 
istediklerinde istirahat ede
bilmeleri için küçük mikyasta 
olsa bile bir dinlenme ve yat
ma yeri yaptırılması vilayetçe 
onaylanar;ık yüksek vekalet 
makamından buyruk istenmiı
tir. Bu meyanda bir bekçi ku
lül.csi de yapılacaktır. Toprağı 
karıştırmak zamanı gelmiştir. 
Fakat mütahassıs bir heyete 
ihtiyaç olduğundan şimdilik 
yalnız tesadüf edilen ve yüzde 
bulunan eserlerin celbile iktifa 
edilmektedir. 

Mıntakada mevcut harabe ye 

Mesirenin adına itlak olunan 
" Çağlak ,,, tirin Akbisarın 

dört kilo metre doiusıada, 
ortasından Irmak K'eçen buiaz 
halinde bir mevkidir. Etrafı 
kaplayan Zeytlln aj'açlan mesi
re yerinin i'ÖlK"•liiini te,kil 
eder. 

Mesire 2'11Dtl burayı iÖrmek 
ıerçekten zevkli bir bakış olur. 
Sabahleyin daha erkenden 
Otomobillerin, kançalann, Ara
baların taııdıklan kHif bir in-
1an kütlesi her yeri doldurur, 
halk seferber, Çağlak yeri iıe 
mahşer halini alır. Kadın er
kek, çoluk çocuk aiaçların al
tına yayılır. Her aiJe ogünkü 
nevalesini beraberinde getir
miştir. Bazısı hafif tertib bir iç
ki masası kurmuş, kimisi eski 
usul keşke&"i, tatlıyı meydana 
koymuş, kimi de piıirme iıle
r' ni, oracıkta yakıverdiii ltir 
ateıin üzerinde yapmıya baı
lamııtır. 

Çailak ıünüaU alelade bir 
mesire zaanetmiyelim, bilikis 
bugünün ayn bir buıusiyeti 

vardır. Çüakil bu mesire Ma
nisadan ta Balıkesire kadar 
hemen heme• bütün kaza ve 
nahiyeleri de alikadar ettiii 
K"ibi, Beriama, Dikili, Salihli, 
Demirci ve Gördes iibi uzak
ça kazalardan bil~ rağbet 
1ıörür. 

Mesirenia en canlı zamanı 
6ile vaktidir. Bu vakitte aile 
•ualarında hususi ıohbetler 

' K'ençlerin ıezintileri, umumi 
•ilentiler, pehlivan ıüretleri 
başlar. Davullar, zurnalar faa
liyete 2'eçer, batta bazı yıllar 

kazanın fırka bandosu da İf- ı 
tirak eder. Etrdı bir sürur 
vaveylasıdır çantır durur. Cirit 1 
oyunJarı, HiJaliahmerİn tertip 
ettiği p;yang-olar buna ayrı bir ı 
ahenk verir. 

Bu çalkantı ta ikindiye de
K"in devam eder, ondan sonra 
mes·renin bütün zevki yol ke
narlarındadır. Yavaı yavaş ev
lerine dömneğe başlıyan hal
un geçişi adeta bir ıeçit res
mini andırır. 

Çai ağm ekseriya çok en
teresan kalp hadiselerine sah
ne olduğu da vakidir. Bu me
sire saadet yuvaları kurmakta 
büyük roller oynamaktadır. 
Genç kızlarla delikanlılar bu
rada tanışırlar. Bu tanışmanın ı 
mes ut neticeler doğurduiu ka- 1 
kana ti, bazılarınca da şu ga- ı 
rip zihniyetin hüküm s ·rmc
sinecn ıleri elı or: 

Mesire bu yıl çok güzel ol
du. Büyük bir ferah içinde 
geçti. Her yıl birçok ıençleri 
birleştiren bu mesire bakalım 
bu sene de kimlere yuva ku
racak ... 

Ak.hisarda bando 
Akhisar, 31 (Hususi) - C. 

H. F. bandosu faaliyetine de
vam etmektedir. lzmir dokuz 
Eylül panayırına iştirak eyle
mek için hazırlanmakta olan 
aotlllara ehemmiyetle çalışıl

maktadır. Bandonun nakdi ie
liri de artmıştır. Belediyece 
ödenen tahsisat bütün noksan
ları telafiye kafi ~elmektedir. 
Bundan başka evlenme dügün
lerinin bando ile yapılması bu 

A'klıi~m· bandosı· 

müessesenin bütçesine ienişlik 
vermektedir. Şimdiki halde pa
raca sıkıntısı olmadıiından bü

tün mesailer ileri için daha 

parlak bir hale girebilmeie 
sarfedilmektedir. 

Bandonun şefi bay Osman 
bu güzel musiki evine çok iyi 

bir düzen vermiştir. Her akşam 
toplanan gençler milli marşla-

ra, alafranga notalara çalış

makla ihti5aslarını arttu makta-

dırlar. Bu 2'idişle bandomuzun 
iyi bir istikbale kavuşacağına 

şüphe edilmemektedir. 

Akhisar, 30 (Hususi)- İnhi
sarlar idaresi Ege mıntakası 

mübeyaat müfettişi bay Yusuf 
Ziya geçen hafta şehrimize 

ielcrek tütün zürraı ile temas
larda bulunmus ve fidanlı ~ ları 

iezmişti. Mumaileyh yaptığı 

tetkikler neticesinde fidanları 

çok temiz ve her türlü hasta
lıktan beri görmüş ve bu yıl 

Akhisar tüttinlerinin her sene
kinden daha güzel olacaiını 
söyliyerek zürrat temin ve teb

ctmi ti 

"Sünnet,, dini bir müessese
dir. Bize batta Musadan, İsadan 
intikal etmiş dini . bir adettir. 
İslam olan her kişinin daha 
doğrusu her erkeğin hayatında 
geçireceii bir amel:yat devre
sidir. 

Anadoluda halk adetleri se
risine aldıiım bu yazıyı ancak 
bu adetin Anadolu halkı ara
sında yaşıyan milli cephesini 
göstermek için kaleme alıyo
rum. Yoksa Türkiyenin her ta· 
rafında olduğu gib', islc1m di
nine salik ecnebi memleket
lerde de "Sünne'",, in kend'e;·nC' 
mahsus, intıbak ettiği mil.etin 
adat ve amma!arına mahsus 
merasimleri, düğünleri vardır. 

Anado!uda "Sünnet,, ; sıhhi 
iyiliiini düşünmekten ziyade 
her ana ve baba için bir özenç 
halini almıştır. 

- Oğlumun mürGvvetini gö
receğim, ona çifi:e düğün ya
pacağım diyenler birinci düğü-
nü "Sünnet,, sırasında görmek 
isterler. 
Oğlan çocuiu doğduiu gün

den başlıyarak; bilhassa; ana-
ların 2'Önüllerinde yaşayan bu 
adeti-halbuki bir ameliyattır
yerinc getirmek ve o günü bek
lemek bir ayri zevk yaratır. 

- Komşunun oilunu "Sün
net,, ettirdiler. Ne de s,rüzel 
oldu, Allah bizim başımıza ela 
versin. Kar iibi beyaz yatak
larda, gümüş gibi karyolalarda 
pırıl pırıl Y•hrdılar, eglendir
dile.r, durdular. 

- Tos vuranların sünnet dü
ğününe gittin mi a kız, Allah .. 

j Dostlar başından irak. Kurt 
düşecekti çocuğa, hiç nur topu 

1 gibi çocuğa yakışırnu bu ? 
1 - Ben çocuğumu bir sünnet 
j ettirirsem yok mu ya ! Allah 

1 

utandırmasın kırk mahallenin 
yoksul çocuklarım da berabe
rinde kestireceğim ! ? . Bir bay-

lı ramdır, bir düğündür, eh şöyle 
üç gün, üç gece çocukların 

1 başında çalgısife, oyunife şen-

i 
Jik yaptıracağım. 

Ve yavrusunu kucaklar : 
- Ah yavrum, senin sünnat 

düğününü de, evlenme düğü
nünü de öyle bir yapacağım ki 
dostlar da, düşmanlar da par
mak ısırsın. 

Gibi, övünmeler, kurunmal r 
arasında çocuğun sünnet zamanı 
değil de kisesinin sünnet düğ'ü
nünlı yaptırab·lmck z manı ge
lince, kurbanlar alınır, davetler 

a ılır kazanlar kurulur. Hın. 

hısım toplanır ve herkesin bil
diği, her yerde olan başlaniıç
lar yerine ıetirilir. 

İıte bundan sonra milli gö
rende hüküm yürütür: 

Sünnet olacak çocuğun ba
şına anası, babası, akrabası, 
komşusu kudretlerine göre al
tın takarlar, ve eier yalnız 
sünne+ olacRksa büyüle, küçük 
akra.b:ı erkekler yanında, fakir 
çocuklarla beraberse onların 
yanında araba ile şehrin her 
brafı hemen hemen fır dola
yı gezdirilir, evine ıetirilir. 
Arr eliyat dualer ve hatta şen
likler içinde bağırta, ağlata 
bitirilip çocuk kendisine ha
zırlamm yata2'a yatırıldı ını, 
yatırıldı. Aman allah gece iiln
düz çocuğa ne uyku verirler, 
ne durak. 
Oğlu evlenirken, yani o bir 

nevi saadete mazhar olurken 
ağlıyan analar, burada da oğ
lu ağlark~n gülerler, ıı-üldür
meğe çalışırlar. Saatlar hediye 

ı ederler, bir çocuğ'un bile ıev
diği altınları ona oyuncak et
me~e uğraşırlar. Kuş ıüdü is
tese yarasayı tutup sağarak 
dileğini yerine getirecek olma
dık gayretler gösterirler. 

Gündüz kadınlar; başından 
eksik değildir. Ko11ukomşu 
toplanırlar, yirler, içerler tef 
dümbelik çalınır. Kızlar, ıı-elinler 
bu yaralı yavrunun karşııında 
nazlanmadan gönül eğlendirmek 
için oynarlar. Anası yatağın ba
şındadır. Acıyı bu saz ıöz 
unuttururken birtaraftan da 
anası zülfü siyah, kaşı kara, 
gözü badem burnu keman, 
ağzı hokka, kirpikleri tehrilli ! 
genç kızları parmaiilc gös• 
terip: 

- Bak oğlum ben bu kızı 
sana alacaiım, beğeniyor mu
sun? Ha ! bu sünnet düğünün 
oldu, o kızla bir de evlendiğin 
zaman düğün ederiz. 

Diye kendisini evlendiği za
man rafa koyacak kaç yaş bü
yük kızları vadederler. Ve ço
cuk ta masum bir hayaHe avu
nur, uyumıya uğraşır. Lakin 
sakın ha! Uyku nerede sızıyı 
unutsa bile gürültü vardır. 
Hele def, dümbelek, ut, saz 
karyolanın, yahut yatağın ya
nındadır. 

Daniili pazar yoğurdu 
Seni hanım doğurdu. 
Kcşki eltiz olaydın 
Evde dokuz olaydın 
Dördü diimbek ç& -ydı 
Beşi fır fır döneydi 
Anan kisi kisi iileydi 
Baban bıyık buraydı. 
Türküsü ve buna benzer 

miı, fakat rnıntaka mekteple-

Den i: li cfo 
rinde muhafaza edilmekte olan 
bir çok kıymelli e"erler de 
mevcuttur. Bunlar tahsisata 
göre tedricen merkeze getiril
mektedir. 

Yilayet civarında ziyaretçi
lerın gözünde derin izler bıra
kan (Hiyera poliı) pamukkale 
harabelerine bugüne kadar yol
ıuıluktan naıı iİtmek istiyen 
•e.~yahlar ve ziyaretçiler binbir 
.~.~!~litla karşılaşıyorlardı. 
ı,· k································ kır ço şakrak ıarkılarla uy-
lıkyu h~ram ederler. gece olur. 

gun bazıları mevlüt 
okutur ve h h . • emen epsınde de 
iece er keki... y 1 ~r cır ence yapar-
lar, şarkı ıöylerler 1 l 

l A 
, ça ar ar, 

oynar ar. ncak geç vakiti d 
u .. er e 
.sunnletb,~l. çoBcuiuna rahat na

sıp ~. a ı ~.r. a.~en bir ~ün ba
un uç gun suren bu eğlenti-
ler arasında çocuğun tedavisi 
unutulmaz. İyi bir ıııünnctçi ise 
tabii fenni bir tertip!e iş görür. 

Fakat eskiden, ben bilirim 
ki; yarayı çürümüş çam ölğacı-
nın ufalanmış tozunu ekerek 
tedavi ederlerdi. 

Elhasıl bu umumi adetin 
içinden sıyrılan çocuk hayatta 
birinci dü2'ünü, birinci badireyi 
atlamış demektir. Bunu :ancak 
bir iki altın, bir sölat ve ne bi
leyim birçok hediyelerle ve 
ameliyat noksan ·ğılc h;ıyatın 
hntırasına, mazis:ne alan oy an 
evladı, birgün zülfü siyah, !;ası 
keman, gözü badem, -ğzı hok
ka bir kızla yapı acal d ·· u ü
nünü bekler, durur. 

TO ,DiL 

l 1a11ııtk J.ale 
eserler şu turetle mahallen tes· 
pit edilmiştir. 

A - Denizli: 
1 Laadikya (Eskihisar), 2 Hi

yeropolis (Pamukkale), 3 Han
cos (Honas), 4 Akhan Keruan
sarayo. 
Acıpayam: 
1 Mağara ve mezarlık, 2 

magara ve harabe, 3 Şato, 
4 - Hüyülder 5 - Yazılı ve re
simli taşlar. 

C.Buldan: 1 - (Tripoliı)ye iece 
köyü yakınında 2 - Hüyük 

Çal : 1 - Kilise harabesi 2 -
Mabet temelleri ve kabartma 
taşlar 3 - Şato ve mabet bara" 
heleri, mezarlık 4 - Mabet ha· 
rabesi 5 - Hüyük. 

E - Çivril: 
Çivrildc dt: mabet, mezarlıL 

büyük, cami, işlemeli taşlar, 
lahid kapağı, heykel gibi eser
ler vardır. 

F - Davas : Hcrakliya, Apo
lonya, T armee, Didima hara
beleri ve mabetleri vardır. 

G - Sarayköy : Trepezepoliı, 
Aktolya harabeleri mevcuttur. 

Yalnız mıntakadaki mevcut 
eski eserlerin çeşitlerini say
dım. Bundan başka lQprak 
altında ne kadar kıymetli 
eserler saklıdır bilmiyoruz. 
Bunu da umarız ki enerjik 
vali bay Fuad'le, maarif mü
dürü bay Ziya'nın yüksek iay
rct ve himmetleri meydana 
çıkaracaktır Bu hususta büyük 
gayret ve himme.leri görülen 
va i bay Fu d Toksa 'a n• 
kadar teşekkür etsek yerin<l• 
olur. Tarhan Toker 
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B .... cleni - Bedensel - (Fr.) 
Sorporel 

Örnek: Bedeni itinalarla ken
dini korumak, yalnız kendi 
nefıııine değil, bütün vurda 
faydalı bir iştir - Bedensel 
özcnlerle - kendini korumak, 
yalnız kendi özüne değil, bü
tün yurda faydalı bir i~tir. 

Bcd'ctmck - Başlamak 
Bedi - Başlama 

Bedevi - Göçer, ~öçebe -
lfr.) Nomade 

Bedhah - Kötücül - (Fr.) 
Malveillant 

Ömek: Bedhah olan insanın 
1lkıbeti iyi olmaz - Kötücül 
olan insanın sonu iyi olmaz. 

Bedhahlık - Kötücüllük -
(Fr.) Malveilla11ce 
Ônıek: Bedhahlık eden, ken

dine eder - Kötücüllük eden, 
kendine eder. 

Bedhu - Huysuz, kötühuy 
Bedia - Bediz - (Fr.) Mer

\ '" 'le 
'>rnck: 1 - Buz deryaları üze

rinde tabiatın bir çok bedia
larma tesadüf olunur. - Buz 
denizleri üzerinde türemin bir 
çok bedizlerine rasgelinir. 2 -
Bu çalınan parça, bir bedia
dır - Bu çalman parça bir be
dizdir. 

Bedr -1 - Bedir (T. Kö.) (2) 
2 - Dolunay - (Fr.) 

Pleine lune 
Bedreka - Kılavuz - (Fr.) 

Guide 

Bedzeban - Kötüdil 
Beg-ayct - Pekçok 
Örnek: Düşman karşısında 

pekçok korkuya düşen - Mu
vacehei adada begayet duçarı 
havf olan 

Behadir - Bahadır (3) 
Behanc - Bahane (4)- (Fr.) 

Pretexte 
Behemehal, beherhal - Her 

halde - (Fr.) En tout cas 
Beher - Herbir, her 
Behimjyet - hayvanlık - (Fr) 

Bestialite 
Behre - Pay, üleş 
Örnek: 1 - Onun lisaniyat 

ilminden hiç behresi yok -
Onun dil biliminden hiç üleşi 
yok. 

2 - İyilikJerinizden biz de 
::> c.ırcınend olalım - f yilikleri
nızdcn biz de pay alalım. 

Beht - Şaşkınlık - (Fr.) 
Etonnement 

Behte u2'ramak, mcphut ol-
mak - Şaşakalmak 

Beis - 7 ·ı . r Cf. Kö) 
Ôrnek: uU •Şi yapmanızda 

biç bir zarar (beiı) iÖrmüyo
rum. 

Bekar - Er~cn - (Fr.) Cc
libataire 

Beli - Bela (T. Kö.) 
Belagat - Uzdillik - (Fr.) 

Eloqucnc"' 
Örnek: Bu hatip belaiatiyle 

lıepimizi teshir etti - Bu aykaç 
uıdiHiğiyle hepimizi büyüledi. 

~eliğ - Uzdil -(Fr.)Eloquent 
Ornek: Onun kadar beli&" 

tdam pek az bulunur - Onun 
k
1 

adar uzdil adam pek az bu
unur. 

(2) -:çclır~,. anlamına olan 
"b ~t (bcd),, ile, "ı:-ibi,, anla
mın, da veren "ir ar er ır ' ' ' , 
ur, iır,, sonekindcn yapılma bir 
Türk kelimesidir. Bu kelimenin 
'Yrıca (Radlof. iV.) de "bedır,, 
fekli de vardır ki mecaz o!a-
tak " · . . zıynet, kzyınat,, an!nmına 
iclır. 

(3) Kelimenin Türkçe eski 
fek ı ay · ı ( '> w · nıy e rJ a~atır) dır, 

(4) Kelimenin Türkçe eski 
teki ayniyle (Baiatır) dır. 

Beri ( Münezzeh anlamına ) -
Arı, beri (T. Kö) - (Fr.) Exempt 
affranchi 

Örnek : Kiff ei mesavidea 
beridir - Her türlü fenalıktan 
beridir. 

Bcriyyüzzimme ( Beraet ka
zanmış ) - Bcrilenmiş, aklan
mış - (Fr.) Acquitte 

Berid - Ulak - (Fr.) Messa-
ger, Courrier 

Berin - Yüksek 
Beriye - Çöl - (Fr.) Desert 
Berk - Şimşek (Fr.) - Eclair 
Berk - Yaprak - (Fr.) Feu-· 

ille " 

Berkzrar olmak - - de dur
mak - (Fr.) Se maintenir 

Örnek : Düşüncesinde duru-
yor - Fikrinde berkarardır. 

Berna - Geuç 
Berr, Berri - Kara 
Berrak - Duru - (Fr.) Lim

pide 
Örnek : Berrak bir sema al

tında meşcerede keştü6ilzar 

etmek - Duru bir gök altında 
aiaçlıklarda gezip dolaşmak 

Berren - Karadan - ( Fr.) 
Par terre 

Örnek: Oraya askeri bahren 
göndermekten ise berren gön
dermek daha kolay olur - Ora
ya askeri denizden göndermek
ten ise karadan göndermek 
daha kolay olur. 

Bertaraf - Bir yana - {Fr.) 
a part 

Örnek - Şaka bir yana -
Latife bertaraf 

Bertaraf etmek - Ortadan 
kaldırmak (Fr.) Ecarter 

Örnek : Her türlü mevanii 
bertaraf ederek maksada doğ
ru yürüyelim - Her türlü engel
leri ortadan kaldırarak vargıya 
doğru yürüyelim. 

Berter - Daha yüksek 
Berzah - Kıstak - {Fr.) Isth

me 
Örnek: Bu berzahtan nasıl 

çıkacaiız bakalım? Bu kıstak
tan nasıl çıkacağız bakalım ? 

Bes - Elverir, yeter 
Besalet ( Bak: Şecaat)-Yi

ğitlik, yararlık 

Örnek: 1 - Muharebede 
her bir nefer büyük bir besalet 
gösterdi. - Savaşta her bir er 
büyük bir yararlık gösterdi. 

2 - O mülazim, besalctile 
büyük bir ı am almıştır. - O 
teğmen yiyitliğile büyük bir ün 
almıştır. 

~este - Ba~lı 
Örnek: Dilbeste - ~önlü bağlı 
Beste - Hava, ez~i müzik, 

düzem - (Fr.) Air, musique, com
position 

Örnekler : 1-köy türküleri

nin besteleri pek sevimlidir - köy 
türkülerin!n havaları pek se
vimlidir. 

2 - Sözlerini bir besteye 
uydurarak dudo.kları arasından 
mmldnnıyor - Sözlei&ıi bir 
ezgiye uydurarak dudakları 
arasından mırıldanıyor. 

3 - Bu operanın bestesi 
pek üstadane - Bu operanın müw 
ziğ"i pek u~taca. 

4- Y azm2.k başka, beste 
uydurmnk başkadır _ yazmak 
başka, düzem uydurmak baş
kadır. 

, Beste~ar - Düzemen - (Fr.) 
Composıtcur 

Örnek: Beynelmilel büyük 
bestekarlar - Arsı - ulusal büyük 
düzem enler 
Beşaret - Müjde - (Fr.)Bon

ne nouvelle 
Beş<ı. et - Gtileryüz, güler

yü.., lüli.ık-(Fr.) G<litc cnjouement 
Örnek: Bizi büyük bir beşa

şetle Is "kbal dti - Bizi büyük 

bir 2üleryüzle karııladı 
Beşaşet insanın iç rahatlı-

ğından sıelir - Güleryüzlülük 
insanın iç rahatlığından sıelir. 

Beşuş - Güleryüzlü - ( Fr.) 
Gai,joyeuX, souriaat 

Örnek: O, bcıuş bir adam
dır - O, güleryüzlü bir adamdır. 

Beşeri - lasel, - (Fr.) Hu
main 

Örnek: Beşert duygulardan 
kendini kurtarmak pek müş-

küldür - insel duyplardan 
kendini kurrarmak pek 2Uçtür. 

Beşeriyet - İnsellik, insan
lık (T. Kö.) - (Fr.) Humanite 

Örnek: 1 - Beşeriyetin te· 
rakkisi uğruna çalışanlar - İn
sanlığın ilerlemesi u~runa çalı
şanl~r. 

2 - Ne yapalım, beşeriyet 
hali, o da öyle anlamış - Ne 
yapalım insanlık hali o da öyle 
anlamış. 

Beyaban - Çöl, yaba• 
Beyanat - Diyev - (Fr.• 

Declaration • 
Örnek: Dışiıleri bakanı 2•

zetemize düDkü diyevleri ara
sında .. 

Beyan etmek - Söylemek, 
demek 

Örnek: Derim ki (söylerim 
ki) - Beyan ederim ki 

Tebliğ etmek (İlam etmek)
Bildirmek, bil2irmek 

ilan - Bilit 
Örnek: Gazeteye bir ilia 

Yerdim - Gazeteye bir bilit 
verdim. 

Tebliğ - Bilsıirit 
itan etmek - Bilitmek 
Örnek: Cümleye malüm ol-

mak üzere ilan ediyoruz - Ber
kesin bilmesi için bilitiyoruz. 

Beyanname- Bildiriğ- (Fr.) 
Communique 

Örnek: Türk Dili Tetkik Ce
miyetinin Kılavuzu çıkarırken 

ırazetelere verdi beyannameye 
göre - Türk Dili Araştırma Ku
rumunun Kılavuzu çıkarırken 

gazetelere verdiği bildiriğe 2öre 
Beyi - Satma, sı.bm - (Fr.) 

Vente 
Beyi ve füruht - Satış -(Fr.) 

Vente 
Beyi ve şira - Alım satım -

(Fr.) Vente et achat 
Beyn - Ara - (Fr.) Entre 
Örnek: Aramızda - Beyı:ai

mizde - Entre nous 
Beyne - Arsı - (Fr.) fnter 
Örnek: Arsıulusal - Beynel· 

milel - İnternational 
Arsıbalkanik - İnterbalcanique 

Beyt - Ev 
(Şiirdeki "beyt,, in karşılıiı 

terim koluna bırakılmıştır). 
Beytutet - Geceleme 

Örnek Bütün oteller dolu 
olduğundan, bir arkadaşın evin
de beytutet ettim - Bütün otel
ler doJu olduğundan, bir arka·· 
daşın evinde geceledim 

Beyyine- Kanıt (Fr.) Preuve 
Örnek: Bu evin kendisine 

aid oldui'unu beyyinat ile or
taya çıkardı - Bu evin kendi
~İnin olduğunu kanıtlarla orta
ya çıkardı 

Beyzi - Söbii - (Fr.) Oval 
Örnek: Beyzi yüzünde beli

ren tatlı bir tebessüm - Söbü 
yüzünde beliren tatlı bir gü
lümseme 

Bezletmek - Bol bol ver
mek - (Fr.) Prodiguer 

Örnek: Varını yokunu bol 
bol verir (bezleder) - İl prodi
rru e toute sa fortune 

Bczm - Dernek 
Bezzaz - Bezci 
Bi - Sız 
Biarfim (6) - Durup dinlen-

(6) Türl·cc:n'zde artık kul-
nılmıyan (aram} sözünün a:ılı 
(ara ~ m) dır• 

Sahife 7 

Ludendorf'un sözleri 
" Kara, kızıl 

mil elleri 
ve yaldtzlı Beynel

ezmek gerektir ,, 
" Avrupa elblrllDlnl reddederse Almanya 
Japonyaya, Mongollstana dönecekmlf ... ,. 

Paris.... Mart lara.. Monıoliston, Tibet ve 
Ekselsiyor iazeteıi Luden- Japonyaya... Ozkan Alınan 

dorfa atfen şu beyanatı yazıyor: olan baron Ungern .. Stenber-
- Anupanın alın yazısı kı- sıin savaş sonrası yıllıannda 

zıl, kara, ve yaldızlı iiç bey- Mogolistanı Çinlilere •• Sov-
nclmilelin yıkılmasına bağlıdır. yetlerc karşı aya1dandırdıiını 
Bilhassa kara enternasyonalin... hiç işittiniz mi? O simsiyah 
Ben bunu herkesten önce söy- at: üzerinde karanlık bir göl-
lemiştim. Şimdi bütün Almanya sıe gibi gezerdi. 
sözlerimi tekrar ediyor . .f ran- İhtiyar asker bu sözleri bi-
sızlar bt!ni kendilerine düşman tirince bana yaklaştı. Elindeki 
sayıyorlar. Haksızdırlar. Ben harp kutusunu uzatarak ıu•· 
yukarda bahs~ttiğim üç bey- ları söyledi: 

- Bu haplardan tadımı. Bun 
nelmilelin yıkılması içik Fran-

lar esrarına yalnız benim vakıf 
sızlara, f nailizlere, herkese 1 k • bulunduğum kuvvet ve sağ ı 
elimi uzatmaia hazırım. Av- baplarıdır. Tadınız. 
rupa bu elbirJiğini redde- Onun yanından ayrılınca ya-
derse kendi düıünsün. Bu tak- nımdaki Alm~n yoldaşıma sor-
dirde Almanya Asyaya döne- dum: "Ludendorfun yenidea 
cek, Asyayı Avrupaya. karşı bir vazife alacağını sanır mı-
çaiıracakhr. sınız? 

- Asyaya, yanı Rusyaya _ Heyhat, diyordu. 
mı? Fakat düne kadar. gömüldü .. 

- Haytr Rusyaya kartı de- ğünü zannettiğimiz adam bu-
i'il.,. Ruslar domuzdurlar ... Da- gün mezardan kaldırılıyor sıi-
ha uzaklara, çok daha uzak- bidir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
miye• - (Fr.) Sans repoı Bihude - Boş, faydasız; -

Şiarü bayi - Arsız, sıyrık, (Fr.) lnutile, superflu 
- (Fr.) Ebonte Bihuş - Sersemlemiş, bay· 

Urn~k: Bunu yapabilmek için gın 

ne kadar biaril haya olmalı - Bihuzur - Rahatsız (T.Kö.) 
Bunu yapabilmek için ne ka- tediriin -(Fr.) Sans repos, 2ene 
dar ııyrık, ne kadar arsız ol- Bihüner - Hünersiz (T.Kö.) 
malı (Fr.) Sans ha.bilete, sanı talent 

Biçare - Çaresiz, zavalJı • Bihzat - Doauşlu - (Fr.) 
(Fr.) Pauvre • 

·· Bien ne 
Ornek: 1 - Buralarda pek 

biçare kaldım - Buralarda pek Bikarar - Kararsız, kahm· 
çaresiz kaldım. ıız, rahatsız - (Fr.) lndeciı, 

2 - Biçareye acımamak instable, agite 
mümkün değil - Zavallıya acı- Bikeran - Sonsuz, ıınırsız-
mamak elden 2elmiyor. (Fr.) Illimite, sans borne ıal 

Bidar - Uyanık -(Fr.) Evcille limite 
Bid'at - Tilreç - (Fr.) Inno- Bikes - Kimsesiz - (Fr.) 

va.tion Seul au monde, sans famillo 
Örnek: Dinler her yeniliği Bikir (Bekaret) - Kı7.lık -

bid'at diye ortadan kaldırmak (Fr.) Vir2inite 
ister, fakat terakkinin alameti Bili - Sız, sızın 
gene o bid'atlardır - Dinler Örnek: Düşünmeksizin - Bi-
hcr yeniliği türcç diye ortadan latcemmül 
kaldırmak ister, ancak ilerle- Par sız çalıştı - Bilaücret ça-
menin beldeği gene o türeç- lıştı 
lerdir. Bilafasıla - Arasız, artsız 

Bidayet - Başlzngıç, baş

lama - (Fr.) Commencement 
Örnek: İşin daha bidayetin

de bu müşkilatı söylemiştim -
İşin daha başlaniıcında bu 
güçlükleri söylemiştim. 

Bidayeten - Başlaniıçta, 

başta, ilkin - (Fr.) Au commen
cement 

Bieyyihalin - Herhalde -
(Fr.) Dans tous Jes cas, de 
toute façon 

Bigah - Vakitsiz 
Öernk: Gahübi~ih - Vakitli 

vakitsiz 
Bigane - Yabancı, yad -

(Fr.) Etranier, indifferent 

Örnek: 1 - Niçin bize bu ka
dar bigane davranıyorsunuz? -
Niçin bize bu kadar yabancı 
davranıyorsunnz? 

2 - Biganelc~ arasında kal
dım - Yadlar arasında kaldım. 

Bigayribakkin - Haksız ye
re, haksızlıkla - (Fr.} lnjuste
mcnt 

Bigayrikastin- frdcsizce, is
temiycrek - (Fr.) lnvolontaire
ment. sans aucune intention 

Bigünah - Suçsuz - (F r.) 
lnnocent 

Bihaddü payan - Uçsuz 
buçsuz. uçsuz bucaksız, tilken
mez - {Fr.) Sans terme nı 
limite 

Örnek: Önümüzdeki derya
nın bihaddü payi!n uzaklıkları
Önümüzdeki denizin uçsuz buç
suz uzaklıkları. 

Bihakkin - Hakkiyle - (Fr.) 
Justement 

Bihengfım - Vakitsiz - (Fr.) 
Intcmpestif 

Bihin - Eneyi (En eyi) -
(F. Le mei'ler 

arasız 

Örnek: Günde bilafasıla on 
saat çalışarak - Günde arasız 
on saat çalışarak 

Bilahare - Sonra, sonradan 
(Fr.) Apres, ulterieurcment, 
plus tard ~ . 

Bilaistisna - Ayrasız (Bak: 
fark) 

Bilakis - Tamtersi - (Fr.) 
Au contraire 

Örnek: Ben sana bu işte 
düşmanlık etmedim, tamterai 
(bilakis) dostluk ettim. 

Bilavasıta - Araçsız. doğru
dan doğruya - (Fr.) Directe-
ment 

Örnek: 1 - Kendisiyle bi
livasıt'a görü~mek daha iyi 
olur - Kendisiyle doğruda• 
dogruya görü~mek daha iyi 
olur. 

2 - Bilavasıta vergiler -
Araçsız vergiler -----------Önergeler 

Kılavuz sözleri üzerine, her 
listenin (ULUS) ta çıktıiından 
başlamak üzere bir ay içinde, 
istek edenler yeni bir önerge 
ileri sürebilirler. Bunlar T. O. 
T. C. Genel Katipliğine şu 

şekil altında gönderilecektir: 
,...,~r•nrr ııa 

Osmanlıca . . . . . . . . ke
limesine Kılavuzda .... 

N ..• karşılığını uygun (ya
hut: yeter) görmiyorum. 

Sebebi: (kıs ca) .. 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . .. . . . 

Önergem şudur: . . . • (1) 
İmza 

l Huı ac.cı lnr (mcr ar 9ös
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l/ IJ>l1 l1Jlllffl((t/.lır. 
'/. 7LZ.." .. ~/L/L777.LZZ::. 

' 



• 
nazı ir diva .. 

ry ya ya ece .d. ? 
ı r. 

A ma11yanın Avusturyayı )rutmak için ileri sürdüğü . ~ aieu er karşısında Dr. Schuschn · gg·'in sözleri 
Vıya. ı.ı, 29 ( Ua Prcss ) - ~ 
U ,. a: konu?malarında Tuna , ' 

pak . v! bılhnss:a Avustvryamn 
yeri en n ühim meseleyi !eşkil 
ediyor. Avusturya başb~kanı, 
Avu ur yaşıyabilir mi, yaşı

yan ... ı ı• sualine cevap veren 
dikkn e değer şeyler söy:iyor. 
Başb i an diyor ki: 
Avusturyanın varlığı leh ve 

.aleyhine çarpışmalar yalnız bu 
rün değil senelerdenbcri de
vam edip ielmektedir. Lakin 
bilhassa AYusturya Macaristan 
imparatorluğu parçalandıktan 
ıonra Avusturya meselesi had 
bir devreye girdi. Avusturya
nın bugün Avrupadak i yeri 
ıöz önüne alınırsa denebilir ki 
Avusturyanın Avrupa ile olan 
alakasından ziyade Avrupa 
Avusturya ile alakadardır. 
Bugünkü U uılar arası k o
auşmalannın özü olan me
seleler hakikatte ulusların ta
ltii haklarını bir defa daha 
tasdikten ibarettir. Avusturya
•ın istediii, Avrupanın istifa
desi•e olarak diier uluslar ile 
AYusturya arasında iktisadi 
bailılık elde edilmesi ye her 
ulusun istiklal hakkı ~ibi Avus
turyanın da yalnız başına ya
pmak hakkıaın kabul edilme
aidir. İşte şimdiye kadar yapı
laa veyahut timdi üzerinde 
konuşulan ucu Avusturyaya 
dokunan muahedelerin özü bu 
birkaç söz içiae ııkııtınlabilir. 

Bu ıünkü AYuıturya Avru
panm yaşaması için tabii bir 
ihtiyaçtır. Miistakil bir Avus
turya olmadan A nupa' da ıulh 
olamaz. işte Avrupanın Avus
turya ile olan alikuı bu dü
ıünceden en açık bir şekilde 
aalaşılabilir. AYuıturyanın siya
Asi yeni hükümetin it baıın• 
ıeldiii ıündenberi ancak bir 
aulh siyatasıdır. Biz Avustur
yanın istiklaline ııkı sıkı bai
laaıyorsak bu diier birçok se
heplerdea baıka aynı zaman
da dünya ıulhuna hizmet için 
bunu yapmaiı bir vazife bil
diiimizdcn ileri ielmekte
dir. Son ve mühim mesele
lerde hiçbir ıeye benzemiyen 
•e iktisadea zayıf ve kuvveti 
pekaz olan bni'ünkü küçük 
Avusturya; eski büyük Avus
turyanın varlık ve yaşama se
bep Ye düşüncelerini omuzla
nnda taşıyor. Tarihte ~arp 
kültürü ile Avusturyanın aynı 
mefhumdan iba&ret olduiu za
maalar olmuştur. Büyük ve mu
kaddes Reicb devleti 1806 da 
parçalanıp Avusturya yeniden 
kurulduğu zaman o; Reich an
a11uına yine fikren ve hissen 
tamamiJe ıadık kalmış idi. A
Yuıturya eskiden olduğu o za
manda şark ile i&rP arasında 
bir anahtar oldu~nu ispat et
•İf ve her zaman Avrupa ile 
diğer kısımlar arasında bir 
köprü vazifesini ıörmüştür. 

1918 de eski AYusturyanın 
kudretini kaybetmesile bu va
ziyetin esaslı bir surette de
iişmi~ o!duiuna şüphe yoktur. 
Geriye kalan mukaddes tarihli 
hatır:ıt ile yine birçok ihtilif1ar 
ortasında muvazene taşı olmak 
gibi büyük rnhi vazifeden iba
rettir. Avuaturyamn hiç bir 
emperyalist gaye beslenmiyen 
manevi ve kültürel bir kuv
veti Yardır. Bu kuvvet o za
manın 2öbeğinden d o2'an me
deniyet ve kültürü bütün 
düayaya yayarak vazifesini 
omuzlarına almıı oldu2'undan; 
onun yaşamak için yaptıiJ bu 
carpışmaları yanlış düşünce ve 

1Jcışba1.-aıı Sclw::wlmiyy 
gözlerle g örmek bir hata olur- ları takd irde biz kimseye d iiş-
Biz pek tabiidir ki tek başı- mnn değiliz . Bilhassa Alman-
mıza heavada kalmak istemeyiz. yaya karşı hiç bir dü~man-
Şüphe yoktur Jci 1919 danberi lığımız yok~ur. L:ikin bi:: ra-
sorulan, Avusturya k endi ba- dikal ve muhaldmk Avustur-
şına yaşıyabilir mi yıışıyamaz ya için yaşamak isteriz. Şüphe 
m1 suali bu vesile ile yine yoktur ki bizim bu r.1emleket 
karşımıza çıkıyor. içindeki gayretimiz milli inte-

Avusturyanm yaşama ka- resselere muhalif birşey te-
biliycti sualini iktisadi ve lekki edildiii müddetçe ihti-
siyasal yaşzma kabiliyeti laflar eksik olmıy:Lcaktır. La-
olarak iki suale ayır- kin bu şekildeki iddialar bir 
mak pek doğru bir hareket propagandadan başka birşey 
olur. Avusturyanın iktisadi ya- olamaz. Çünkü her ulusun aer-
şama kabiliyeti acaba nasıldır? bestçe yapabildiği beynelmilel 
Bu ıual eier Avusturya müs- dostluk muahedeleri ve mi-
tekil iktisadi bir vücut olarak saldarı onlann tabii bir hakkı 
yaşaya bilir mi şeklinde soru- iken; biz sulhu temine çalışan 
lursa buna hayırdan başka ce- bu bağları kurduiumuzdan 
vap verilemez. Lakin düfünmeli ağır milli ithamlara uirıyoruz. 
ki bütün uluslar birbirlerile ik- Yeni Avusturya askeri dü-
tisadi bağlılıklara muhtaç ol- şüncelerden pek uzaktır. Fa-
madan yaşayamazlar. Bunun kat inkar edemeyiz ki iyi Ye 
aksini iddia etmek kadar teh- doiru düşünceler üzerine ku-
likeli ve manasız bir t•Y rulan bir müdafaa kuvveti bir 
olamaz. Avusturya iktisaden devletin yaşaması için muhak-
yaıayabilir, ıu ıartla ki: Şim- kak lazımdır. Bu kuvvet mcm-
diye ga~ar tutıuğu doiru leketin içinde emniyeti ve dı-
yolda - biz.im yerimiz.de olan şa kartı da her zaman haya-
her ulusun tutacağı en doiru hnı koruyabileceğini i•bat ct-
yoldur- ıonuna kadar yürüye- melidir. 
bilsin. Uydurma beyanat 

ikinci ıual Avasturyanın •i- Pariı, 30 (A.A) - Sovyet 
yatı yaşama kabiliyeti var mı- ıefareti, sefir B. Potomekine 
dır ? Sualıdır. Diier ulusların iınaden bir Pariı razetesi mu-
burada intizam ve asayıım habirinin neşretmiı olduiu be-
tam olduiuna inandıkları müd- yanatın hayal mahsulü olduiu· 
detçe Avusturyaya inan, ilgi nu bildirmentedir. 
röıterecekleri apacıktır. Mem- lspanyol buhranı 
leketin içinde memnuniyc- Madrid. 30 (A.A) - Reiıi-

ti ve dııında ona karşı inan cumhur, B. Lerrou'yu yeni ka-
ve sev~ıyı her zaman ya- binenin tcfkiline memur ct-
ıatıp beıliyecek olan biricik miıtir. 
ıey sükün Ye intizam; emniyet Madrit 31 (A.A) - B. Ler-
•e asayiş olduiundan her za- roks B. Robles ile birleşip 

man ve her şekilde olsun bun- temonni edilen barış kabine-
ların teminine mutlak bir su- sini teşkilnden imtina ettii'i 
rette çalışılacaktır. Bundan takdirde ilk teşrin isyanını tas-
başka deyebilirim ki: Biz ancak fiye ile mükellef bir ak· lliyet 
kendi evimizi istiyoruz Avus- kabine!'inin teşekkülü i!e iktifa 
turyayı sulh içinde bıraktık- etmek lazımgeleccktir. 

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

Men'i muhakeme 1 Tramvay ile oto
Tüccar Kasımın emniyetini 

suiistimal ettikleri davi olunan 
Roma bankası müdürü bay 
Horat ve muavini bay Mnzaf
fer haklarındaki tahkikat bit-
mit ve yaptıkları işlerde suç 
görülemediğinden meni muha
kemelerine üçüncü sorgu ha
kimliğince karar · verilmiştir. 

Çalınan pardesü 
Geçenleldc merkez tegraf 

müdür vekili bay Şerif Sayda
mın müdüriyet odasından Par
desosunun çalındıimı yazmıı
tık bu defa haber aldıiımıza 
göre hırsız yakalanmış Parde
so bay Şerife iade edilmi,tir. 
Hırsızı meydana çıkuran sivil 
tahri memuru bay Arif Hik
mettir taktir ederiz. 

Talili belediye 
Reisi 

Burnava belediye reisi bay 
Fehmi Yigio~ Mısır şimendifer 

tahvilatı piyangosundan 5 bin 
İngiliz lirası isabet etmiştir. 
Bay Fehmi bu akşam İzmirpa
lasta arkadaşlarına mükellef 
bir ziyafet verecektir. 

büs çarpışması 
Dün akşam saat 21 de Al

sancak cihetinden ielen 483 
numaralı otobüs tam eski rıh
tım şirketinin merkez binası 
karşısında 20 numarah ve vat
man İbrahim Mustafanın idare
sindeki tramvay araba.si ile 
karşı karşıya iclmiş ve şofö
rün idaresizliii yüzünden çar
pışma vukua relmiştir. Bu sı
rada tramvayı çeken bey2ir 
yoldan çıkmış bulunduğundan 
kurtulmuştur. Otobüsünön tarafı 
hasara uğTamış ve tr•mvaya 
bir şey olmamıştır, bu yüzden 
tramvay seferleri yarım saat 
teehhürc uğramıştır. 

Recebin katili 
idam maddQslla Ağır 

c .:aya ve~iQdi 

Geri tütün kump nyasında 
ustab~şı Recebi öldüren ve 
mevkuf bulunan Mustafa oğlu 
Mehmedin Türkceza luınunu
nun 450 inci maddesile . ağır 
cezaye sevkine üçüncü müs
tantiklikçe karar verilmiştir. 

Bu madde ölüm cezasını müs
telzimdir. 

Sinemanın 

• 
Bay Lümyer kabart 

hakiki renkli filim peşın o • 

-----------------------------------~ 
Geleceğin sinemalarında perdeler çok büyük 

İtaly&ıda, sinamanın 40 ıncı 
yıl dönümünün, sinemayı icat 
eden B. Lui Lümyer huzurunda 
l:utlulandığını nj nslar haber 
verdiler. ihtiyarlığına rağmen 
yorulm:y'1n bu mucidin yeni 
projelerinden brıh:; edelim: 

olacak •. 

E!iki ol<>n Vupi filminden ve 
dc:olıa yeni bir çok filmlerden 
sonra Amerikalı!ar renkli sina
maya doğru yol alıyorlar. Per
denin boyunu da büyültmek fik
rindedirler. Zira şimdiki perde 
geniş manzaral:ırı ~östermcğe 
yetmiyor. 1937 yılı için Pariste 
hepsinden büy~ik bir sinem" 
yapılması düşünülmüştü. Büyük 
sanayic yeni bir "rölyef,, ka
bartına film veren B. Lümyer 
ile bunu konu~uyorduk; 

- Artistlerimizi, diyorduk, 
tabii büyüklükten daha büyük 
olarak sinemada görmekle oyun
larını, sanatlarını daha iyi tak
dir edebiliyoruz. Fakat Ame
rikalılar manzaraları da düşü
nüyorlar. Şimdiki sinemanın 

ieni~liii yoktur. Yani perde 
üzerinde mesela, koskoca bir 
sahil tabii cesametinden öyle 
küçük ıörülüyor ki yadikir ka
lemlerde iÖzüken küçücük man 
zaraları hatırlatıyor. Şu halde, 
üstadım. bir deniz muhare
besini hakiki i•nişliiinde göı
termek imkanı yok mudur? 

Bay Liimiycı· 

Fakat metre olarak .. Perde, en 
mükemmel fotoiraf plakın
dan on bin defa da
h~ büyüktü! Buna çok ay
dınlık lazımdı. Projeksiyon 
odasını perdeden 200 metre 

öteye koydum, Işık bahriye 
projektörlerile temin edildi. 

Renkli sinema 
- Evet. lıte bunun için, 

batardıiını kabartmadan son
ra, ıinemada aranılacak şey 

renktir. Rengin perdeye çekil
mesi güçtür, bundan ıösteri

len renkli filimlerde renk ha
kikatten oldukça başkadır. T •-

Bana yardım eden 
hali hatırlıyorum. 

- Ya seyirciler? 

gemicileri bi bu başkalık bir elbisenin 

B. Lümyer bize fU izahatı 
verdi: - 1937 senesinden daha bü-

yük görülüyordu. Seyirciler iki 
tarafa yerleştirilmişlerdi. Böyle
ce 20,000 kiti birden sine
mayı seyredebiliyordu. Perde
nin 9effaf olması için onu 
ıılatmak icab idiyordu. Bunu
da tulumbalarla temin idiyor
duk. 

- 30 Metre yükseklik! fa
kat Pariste en yüksek binalar 
ancak 32 metredir. 

kumaıında iÖze çarpmaz. Fa

kat rök yüzünün, cildin, ipek
li kumaşların perde deki renk· 
li akisleri pek tatminkar de
iildir. Büyük perdeye ıelince 
bizim yaptıiımızdan ileri ıeçi
Jememiıtir. 

Halbuki 1937 seriisi için 
bundan bahsediyorlardı. 

- İnfra - rouze (kırmızı ileti) 
şui'lar fotoğrafçılıkta olduju 
hibi sinemacılıkta da kullanılma 
başlayınca infra-ruj'un ~örmek 
imkinıaı verdi~i bir manzarnın 
büyüklüifi, büyük bir perde 
üzeriade b i r küçüf[ünden 
belki daha iyi göze çar
pacaktır . Bu şui'lar Ame
rikada 465 kilometre de
rinliiinde manzaraların fotoi
rafa çekildiğini düşününüz. Ta
bii dünyayı böyle kucakladık
tan sonra, onu bir yola sıkıı
tırmağa çalışmak zahmetine 

- Biz 1900 de yaptık otuz 
yedi yıl evvel. 37 yıl, bir ka
dın içi• çok jÜzel bir yaıtır. 
Gençlik çağıdır. Fakat bir 
filim için, ihtiyarca birşey J 

It~iY~~~·~·ş;;k·;i;~k;~J;·y~;;ı;~;~· 
mukabil Rusya Tuna misakına girece 

değmez. 
Orası öyle olmakla beraber, 

pek acele de etmiyelim. Hele 

infra - ruj bir tatbik edilsin, 

- 1Jaştata11 Buınci sah11ede -
Komunlstllk arbk eskisi 

gibi değlldlr 
Bundan başka So•yet dev

let adamlarından biri komu-sonra görürüz. 
_ Büyük perde Fransada nistligin artık eskisi ribi mu-

., Napolyon ,, filmi için tatbik hakeme edHmediiiii ve 1914 
edilmiş miydi? tarihinde soıyalisilik nasıl te-

- Evet, amma ondan çok likki ediliyorsa komunistliiin 
evvel, ben cesameti ula ge- de bugün de aynı tarzda tc-
çilmemiş olan bir perde yap- likki edilmesi icabedeceğini 
mıştım. 1900 senesinde idi. Bu ıöylemiıtir. 
devirle haksız yere alay edi- MUsalt intibalar 
liyor. Yaşayışı deiiştiren ne Paria, 31 ( A.A ) - Moskova 
varsa,. hepıi 1900 de icat mükilemelerini müteakip lngi-
edilmiştir. liz matbuabnın maket olduiu 

DUnyanın en bUyUk - . 
Perdesi musaıt intibaların hakikab hale 

tetabuk ettii'i anlatılmaktadır. 
O zaman Pariste sergi var- s· c 

ır on Saymenia B. Eden 
dı. Sergi mühendisi B. Pikar Moıkovada bulundukça muha-
makinesi galerisine halkı çekmek faza evlediği tam ketu.miyde 
için bedava bir eilence arı- ra~~en. düakü ıtün lnriltere 
yordu. sefın Sır Corç Klark'ın harici-

Bu makineler galerisi 400 ye nazırı bay Lavalı ziyaret 
metre uzunluiunda ve 114 edip te Moıkovadaki vaziyet 
metre ienişliğ'inde idi. B. Pi- hakkında mütemmim malumat 
kar filimlerimi burada göster- vermesi de bunu göstermek-
memi rica etti. Bunların henüz tedir. 
ürkek başlangıç devresi idi. Bay Lavahn Moskova 

Ve bu filimler ağrandismana Seyahati 
tahammül ettiler mi? Diğer taraftan B. LaYal Sov-

- Elbet! Sinemacılık hiçbir yet elçiıi Potemkini kabul ede-
zaman buna benzer bir perde kedisinin Moıkovaya mütasav-
bulmamıştır bir daha. Ameri- ver scyahatına dair görüşmüş 

kalıların şimdi teklif ettrikleri ve ihtimalki bu seyahatı teyit 
şey 1900 yılına geri dömekten edecek olan projeler ve ezcüm-
!harettir. le Şark andlaşması hakkında 

Hele bir düşününüz.. Benim müşterek tetkikatta bulunmuş-
perdenin genişliği 30 metre, 
yiiksekliği de 24 metre idi. 

- 24 X 30 mı dediniz? 
- Evet, foto2raf cesameti •• 

tur. 
En sonra B. Laval Habeş 

ıefirini de kabul ctmiı ve sefir 

her iki memleketi alakadar 

1 eden eski bir takım idari me

sailden bahseyliyerek ltaJya -

Habeşistan ihtilafına müteallik 

her hanıi bir noktaya temas 
dahi etmemiştir. 

Kollektlf emniyet sistemi 
Londra, 31 (A A) - Obser

ver gazetesi İngiltere ile Al
manya arasındaki esaslı noktai 
nazar farklarını kaydederek İa

gilterenin ıulha taraftar dey
letlerle birlik olarak kollektif 
emniyet ~istemini takviye et
meiini tavıiye ediyor. 

Zlyaretler muvaffakı
yetle netlcelendl 

LONDRA 30 (A.A) - Roy-

ter Ajansı Moıkovadan öir•-
niyor: 

B. Edenin bütün ziyaretle-

rinin muvaffakiyetle aeticelen

miş olduiu söylenmektedir. Bu 

ziyaretlerin çok müsbet netice 
ler vermeai muhtemeldir. 

O.-duya ıazım 
olan topraklar 

Berlin 31 ( A . A ) - Mili! 
müdafaa bakana orduya lazım 

olan araziyi temin etmek üze

hususi bir büro tesis etmiştir. 
Bu büro askeri ihtiyaçlar için 
alınması matlup olan araziyi 
çiftçilerden istimlak etmeğe 
mezundur. . ' ...... . 

Esrar sallyo r du 
Karşıyakada Hürriyet soka

ğında Ali oğlu Mehmet esrar 
satarken zabıtu:.a görülerek 
vakalanmışbr. 



' 

Türkiye-A ma 

Türkiyeden ithalat için is
ccnen müsaadelerin verilme
sinde geçen haftaya karşı bu 
hafta hiS1edilir bir kolaylık ve 
~abukluk j(ÖH çarpmaktadır. 
Gerçekten zahire ve pamuk 
müstesna olmak üzere kuru 
meyvalar ve hatti halı, zeytin
yaiı ve saire ıtibi mallar için 
ithalit müsaadesi alıııdıiı ıö
rülaüıtür. 

Müsaadelerin biraz daha ça
lıukça çıkanlınasında başlıca iki 
sebep imil olmaktadır: Bualar
d .. biriacisi Bay Numan Me
nemenci oiluıauıa baıkaıılıiı al
baciaki Türk heyetiniıı yapaca
iı ıtörüşmelerin başlamak üzere 
olmuı, öteki ile Türkiye - Al
ıııanya Cleariıııtiade Almanya 
aleyhiae olarak iki ay evvel 
ıloian farkın son günlerde bir 
taraftan Alman yadan Türkiye ye 
yapılan ithalit tutarlarıaın Al
man Firmalarına ödeamesi, öte 
yandaıı da ülkenizden Alman
yaya ithalitın zayiflemesi ne-

ticesinde kuvvetle azalma~ıdır. 
Bu suretle Türkiye ile Al

manya arasındaki ticaret her 
iki ülkenin menfaatına olarak 
yeni bir devreye girmek üze
redir. Türk beytinin dünkü 
Cuma ııünü Berline varması 
Türkiye ile tekrar iyi işler ya
pılacağı yolundaki umutları bir 
kat daha arttırmıştır. Her iki 
ülke arasındaki iktisadi mlina
sebetler ve her iki tarafın ça
lışmak hususundaki dilek ve 
istekleri göz önüne alıaırsa 
Türkiye - Almanya ticaretine 
bailanan umutların ne kadar 
yerinde bulunduiu kolayca an
laıılır. 

Dikkate değer ki ülkemiz
den aldıiımız bazı mektuplar
da Türkiye - Almanya Clea
rinıtinin kaldırıldı düşüncesine 
kapılınıaaktadır. Tekrar ede
lim ki Türkiye - Almanya 
Clearinıti kaldırılmış olmayıp 
birkaç haftadan beri karşıla

şılan güçlükler sırf ithalat 

Kulüplerin teftişi 
Teftiş Cumartesi başlıyacaktır Cuma 

Maçlarının hakemleri 
Dün toplanan merkez heyeti 

kulüpleri• öailmlizdeki Cumar
tesi ıtününden itibaren beı ıtün 
iç'.nde aıataka müfettiıi bay 
Nıyazi tarafıadan teftiı edil
meıine karar velmiftir. Bay 
Niyazinia bu teftiıiade ken
disiaa deaizcilik heyeti bqkaaı 
bay Muhliı ile mmtaka ka

tibi bay Adil refakat edecek
tir. Yapılaa proırama göre 

6 - Nisan - 935 cumartesi ıtfuıli 
ııaat 18 de Şarkıpor, saat 19, 

30 da İzairspor, 7 Nisa• pa
zar ıtünli saat 18 de Tlirkapor 

saat 19 da Altınordu, 8 Nisaa 
pazarteai ıtfiıail saat 18 de 
Göıtepe, saat 20 de Altay, 
9 Nisan salı ıtil•li saat 20 de 
Karııyaka ve 10 Nisan çar
ta•ba ıtfi•li saat 19 de de 
Buca kulilbu teftiı edilecektir. 

Bund .. ltaşka Altınordu ku
lübü hakkında bir seae boykot 
cezası verdiği futbolcu Şevke
tin bu cezası tetkik edilerek 
kulübüa çok yerinde verdiii 

boykot tasdik edilmittir. 
Futbol heyeti toplantısı 

Merkez heyeti içtimaından 

evvel haftalık toplantısını ya
pan futbol heyeti de öalimüz

deki cuma günü yapılacak olan 
betinci hafta Lik maçlanwn 
hakemlerini tesbit etmiştir. 

Maçlar: 
Saat 10 Şarkspor - K.S.K 

laakeıa Fehmi Altay, 

Saat 12 Buca - Türkspor 

Hakem Muıtafa Altınordu, 
Saat 14 Altay - Göztepe 

hakem Esat K.S.K, 
Saat 16 Altınordu - lzmir

ıpor hakem Lütfü K.S.K. 
Halk sahası maçları: 

(B) takımlardan iki maçta 
saat 9 ve 11 de halk sahasın
da yapılacaktır. 

ilk maç Altaylı Baha Ko
nur Alpın idaresinde Gözte
pe - Şarkspor ve ikinci maçta 
Ahmedin idaresinde de 
Buca - Altınordu karşılaşması 
olacaktır. 

Olgunluk imtihanları 
Bu yıl nasıl yapılacaktır - Kültür 
Bakanlığından 
Bu yil lise olgun imtehanla

rına dışardan ıtirmek istiyen
ler hakkında kültür bakanlı
i'ından valiliie bir bildir m 
gelıniştir. Bu bildirime göre 
~lgun'uk imtihanlarına girmek 
ı~tiyen!er nisan ayı içinde la
zımge!cn vesikaları bir mü

racaıt kaadına iliştirerek kül
tür ba kanlı2'ma gönderecek
lerd" B k 
d~n 

ır. a anlık bunları göz-
:l•çirecek ve 

~denin hangi yerin 
ımtihan edileceğini 
cektir. 

müracaat 
liıesinde 

bildire-

Lise olgunluk imtihanlarına 
giı eceklerin 22 yaşından kü-

"fafla yaralamı' 
d Namazıahta çavdar sokağın
_• Fettah oilu Sami, Celilet-
tın kı,,_1 b d" . e ıyeyı kalundan aaır 
ıurctte t 1 • ata yara!ıyarak kaç
mıştır. 

bir bildirim geld 
çük ve 32 yaşından büyük ol
mamaları !:'erektir. Bu yaş ha

ricinde ve bilhassa 32 yaşın
dan büyük olanların imtihana 

iştirak vaziyetleri hususi tct· 
kika bağlıdır. 

Heber aldığımıza göre bu 
yıl lise elğunluk imtih3nlarında 
talebeye sorulacak sorgular 
numaralı olacak; Fransız ve 
Alman lise bakaloryaları sor
gaları ayrıca bildirilecektir. 

Bu yılkı olgunluk imtihan
ları sualleri, bir talebenin 
daha ziyade umumi kültür 
derecesini meydana çıkaracak 
şekilde olacaktır. 

YUn hırsızları 
Hasan oilu Emin, Halil oilu 

Ali ve Mehmet oğlu Hasan, 
celep oğlu Nuriye ait iki çu

val koyun yününü çalarkt'n 
yakalanmışlardır. 

müsaadelerinin ı:eç verilme
sinden ileri gelmiştir. 

KURU ÜZÜM 
Kuru fü:üm biyasası hu hafta 

içinde dahi durgun geçmiş ve 
yükleme üzerinden büyük işler 
yapılmamıştır. Bunun sebebi 
birtaraftan alakadarların ithalat 
müsaadesi alıp alıımıyacakl:ırı 

yolunda şüpheye düşmelerin
den öbür taraftan da içeride 
bu günlük ihtiyaca yetecek ka
dar stok bulunmasından ibaret 
olaa gerektir. Buna karşı hazır 
mal piyasası biraz daha canlı 
bulunmuştur. Şu ka<lar ki pi
yasaııın durgun J?CÇmesi fiatlar 
üzerine tesir yapmamıştır. Yani 
fiatlar geçen hafta içindeki 
durumlarını muhafaza etmiş
lerdir. 

Stokların azalması ve Türki
yeden istenen ithalat müsaa
delerinin verilmesi ıtibi amiller
den baka paskalye yortuları
nın da yaklaşması kuru üzüm 
piyasasının yakında iyileteceji 
kaııaatını vermektedir. 

1 Italya ve 
Zeytinyağlarımız 

İtalyadan hususi olarak bil
dirildiğine göre Türkiye ile 
itler sureti umumiyetle canlan
mak istidadını göstermektedir. 
Çünkü klirinı: vaziyeti dolayi
ıile Türkiye lehine 64 milyon 

liretlik bir fark vardır. Bu 
fark dolayisile İtalya, ithala
tını Türkiye)'e olan ihracab 
nisbetina çıl.armıya çalışacak· 

tır. Bilhassa busene İtalya 
zeytinyaji'ı rekoltcsiniıı azlığı 

delayisile hükıimetiıı ithalatçı
ların Türkiyeden zeytinyaiı 
ithali hakkındaki temenniyatını 
kabul edeceii tahmin edilmek
tedir. 

Yukarıki habere nazaran 
İtalyanların zeytinya&-ına ihti
yaçları oldu&-u ve bu ihtiyac
larını yakında memleketimiz
den tedarike başlıyacakları ve 
bilha11a klerinıt vaziyetinin 
buna müsait ve hatta müessir 
olacaiı anlafılmaktadır. 

Valimiz " 

Kurultay Uyelerlne Şa
,alda bir kır yemeği 

verecektir 
Vali ıeneral Kazım Dirik 

önümüzdeki Çarşamba gunu 
vilayet ıenel meclisi üyelerine 
Şaşa! kaynağında bir kır ye
meği verecektir. Bunun için 
otobüslerle Şaşala ıtidilecek ve 
o civarda bazı köylerde de köy 
kalkınma hareketleri tetkik 
edilecektir. 

incir tipler~ 
Bu yıl mUstahsll 

tarafından ayrılacaktır 
Bu yıl incir tiplerinin müs

tahsil tarafından ayrılarak bor
saya arzı için tetkikat yapıl
maktadır. Haber aldığımıza 
ıröre bu yıl incirleriıniz dört 
~u~yyen. tipe ayrılacaktır. Şeh
rımızdekı alakadarlar bu hu
susta incir satıcı ve ihracatcı 
tacirlerle temas ederek bn hu
sus etrafında fikirlerini tesbit 
edecek; bundan edinilecek ka
naate gö;e bir rapor hezırla
tarak Ökonomi Bakalığıııa 
gönderilecektir. 

Bu da öyle 
Karşıyakada Alaybey Afitap 

sokağında Sait oilu Sabrinin 
esrar sattığı görülerek yaka
lanmıştır. 

Soyadları 
Tescil ettirilen 
Adlar 
Soyadlarını nüfus dairesine 

tescil ettirenlerin adlarını yaz
makta devam ediyoruz. 

Birinci Abdullah efendi ma

hallesi ka:uerler sokak 115 nu
marada Halil Demirbaşlar, Til
kilik Fettah mahalıesi 6 numa
rada İlyas Demir kalkaıa: pa
zar yeri mahallesi 5 numarada 
Ali Raif Diişünyaz, cedit ma
hallesi 281 numarada İbrahim 
Dirhemcioğlu, Karşıyaka Kc
malpa~a caddesi Yıldız oteli 
müsteciri Ali Rıza Dağhan, 
Alsancak Serafeddin bey so
kak 18 numarada Hüseyin Av
ni Dağ al, ballı kuyu mahalle
si 12 numarada Ali Deniz kur
du, Göztepe mahallesi 240 nu
marada Fatma Dazdaş, karan
tinı islahane sokak 30 numa
rada Sükyman dıvarcı, Sinek
lide 111 numarada D~mir De
mir kazaa, Kartıyaka meşruti
yet sol.ı::ık 19 numarada A b
dürrhim Derbi, Çorakkapı ma
hallesi 9 numarada Hüseyin 
Derici, Kahramanlarda bekçi 
sokak Yusuf ve efradı ailesi 
Dayhan, İkiçeşmelik cam göz s. 
17 No, da Celal Demeirgüereş 

Halil Rifat paıa 12 numara
da Hacer vo çocukları Darıa, 
üçüncü aziziye dördüncü sokak 
3 numarada bektaı Dalyanlar, 
Tilkilik teh mahlesi 14 numa
rada M. Emin Doğrucu, cedid 
mahallesi 550 numarada Rasim 
Duyium, Mirali sokak 10 nu
marada nanın kızı nurcemal 
Dirikal, Ali aia mahlesi dar 
başı ıokak 10 numarada İsmail 
Dai bağlar, gaziler mahallesi 
94 numarada Hasan Naci Ay 
Kol, Güzel yalı arab dereler 
33 numarada Ahl"ed - A2'ır 
T opcu, Ballı kuyu mahlesi Fer
had ağa sokak 292 numarada 
Mehmet Pı.y Kız, ikinci Karan
tina Türk oj-lu sokak 51 nu
marada Mufasır Alkun, Bor
nava cami sokak 9 numarada 
Hakkı Boz Kent Karaman 
sokak 17 numarada Selim oi
lu Ali Becerikli, Damlacık sa
mancı sokak 1 numarada Meh
met Eriıkin, Erkek lisesi mu

allimleriaden Osman Nafız Et
ıtfiner, Tepecik bozdai sGkak 
15 numarada Zeynel Gövşen, 
Kahramanlar mahle~i 26-28 
Ahmet Şükrü Genç Kaya, 
Selimiye mahallesi Nuri bey 
sokak 6 numarada Servet Öz 
aşar, Güzelyalı Halimaia tar
lası 8 numarada Osman Öz
sorıu, Selatin oğlu mahallesi 
mahallesi Bürç sokak 18 nu
marada Mustafa Özııüer, ikinci 
kordon yeni sokak 9 numara
da Özakan.ar, Halima çaqı-, 
sında tütüncü Osman Neşet 
Önıer, Merabit çarşısı 17 
numarada Remzi Özbiricik, 
Ahmeda mahallesi lsmail aia 
sokak 13 numarada Abdüll.ı:a

dir Özıen, Birinci sultaniye 
mahallesi çakmak sogak 3 
numarada lbrahim Önür, De
ğirmendağ selimiye mahallesi 
8 numaıada İsmail Hakkı Öz
ses, Darağaç Şehitler caddesi 
iplik fabrikası evi 31 İsmail 
Soytoprak, Alsancak Mesudi
ye caddesi 30 numarada Ha
lil Sevin-tik, Birinci Karantina 
mahallesi Toraman sokak 13 
numarada Mustafa Sapan, ikin
ci Abdullah efendi 1 numara
da Hüsnü Sak.aoğlu soyadım 

almışlardıJ. ,_.._ ....... _ 
Kız kaçırmak 

Menemeuin Aliağa nahiye
sinden Kerim oğlu Bili! adında 
bir ıt•nç 17 yaşlarında bayan 
Gülizarı kaçırmıştır. 

Gülizar, kendi arzusile kaç
tıiını· ıöylemiştir. Zabıtaca tah
kikat yapılmaktadır. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satı,ıar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

56 H Alyoti 12 24 12 75 
24 H Z Ahmet 10 10 50 
17 J Taranto M 11 11 25 
16 Koo ittihat 15 75 17 So 
13 Şınlak Z bi 12 75 12 74 
10 L Galemidi 12 75 12 75 

136 Yekun 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fiat 
20 Arpa 3 55 3 55 

40 
450 

49 balye pamuk 40 
173 K Palamut 410 

Para Piyasası 
31-3-1935 

Mar:C 

!sterlin 
Fr. Frangı 
Dolar 

Belga 

Alış 

50 20 
601 

8 28 
79 90 

ltalyan lireti 10 40 

İsviçre F ran. 40 62 
Florin 84 75 
Kr. ekoslov S 23 

Otomatik 
Telefonlar 

Satış 

50 70 

606 
8 30 

79 30 

10 45 

40 87 
85 
s 27 

Telefon tir keti şehrin bazı 
semtlerinde telefon tesisatına 

bazı ilavel1 r yapma&-a karar 
vermiştir. Bu itibarla şehrin 

bazı semtlerinde yeniden tesi
sat yaptıaacak olanlara bazı 

kolaylıklar ıtösterilmiş ve mü
him tenzilat yapılmıştır. Tenzi

latlı tesisat tarifesi tatbik edil
meğe başlanmıştır. Hatlara ila

veler yapıldıktan sonra abone 

miktarının bir hayli artacaiı 
tahmin edilmektedir. 

Avcılar Cemiyeti 
Bir sürekte 5 domuz 

Vurdular 
İzmir ve havalisi aYcılar ce

miyetine mensup gençler Ka

vaklıdere civarında bir sürek 
avı yapmışlardır. 

Sürek avları kaptanı Musta
fa Bürhanetinin idaresince ya
pılan ava 3 usta avcı iştirak 

ederek beş büyük yaban do
muzu vurulmuştur. Vurulan 
domuzlardan ikisi erkek, üçü 
dişidir. 

Dişi domuzların karnından 
17 yavru çıkmıştır. 

Aynı avcı ırubu cuma ıtü

nü, Cumaovasının Gönı!er köyü 
civarında mühim bir aürek ter
tip edeçektir. __ ....... __ 
lzmlrı ltalya arasında 

Kaıldırılan posta 
lzmir limanı ile İtalya liman

ları arasında işliyen Yugoslav
ya Yapurlarının haftalık posta
hırı kaldırılmış ve şimdilik 15 
günde bir ,ilep postası işletil
mes;ne kumpanyaca karar ve
rilmiştir. 

1 Nisan 1935 

idareli ökonomi 
• 1. 1 ..,.,.,. 

Bir hülyadan ibaret mi? 
"Semaphore,, gazetesi, ida· 

reli ökonominin bir hülyadar 
başka bir şey olmadığı, çünki: 
ökonominin birinci şartı hare· 
ket olduğu ve teşebbüs nıh~ 
olmadıkça mahvolmağa mah· 
kum olduğu fikrindedir. Adı 
ıeçen ıazetc idareli ökonoıni 

rejimi altında yaşayan bir ül· 
kenin büyük teşebbüslerden 

ve sınai faaliyetten mahrum 
olan ve bütün ökonomik faali

yeti karışık bir idareden baş
ka bir şey olmıyan bir ülke 

olduğu fikrindedir. 
Fransız Turizmi gerilemekte 

oldu2'undan resmi turistik ser

vislerin tekrar teıkilatlandınl

ması meselesi ortaya atılmak· 

tadır. 

Küçük Haberler: 
Çocuk bayramı için 
23 Nisan çocuk bayramında 

yapılacak ,enliklerin bu sene 

fevkalade olması için şimdidea 

geaiş laazırlıklara başlanmıştır. 
Mualllmlere izin 

Bayıııdırın Uladi köyü mual
limi bay Reşada maarif bakan
lıiınca 6 ay, Kvşadası 2nci 
mektep muallimi bay Şabana 

2 ay iıin verilmiştir. 
Yalan şahltllk etmiş 
Seferihi1arda Celali öldüre• 

Hamdinin mahkemesinde yalan 

şahitlik eden ıtölek Alinia 

üçüncü müstantiklikce aiır co 

za mahkemesiae sevkine karar 
verilmiştir. 

Tabanca ve biçak 
taşıyanlar 

Mehmet oilu Sabrinin üze· 
rinde bir biçak, İnebolu vapu
runda Mustafa Sait oğlu Hayri 
ve Mehmet Kazım oğlu İhsan
da birer tabanca ı;rörülerelı: 

zabıtaca alınmıştır. 

Teftisler .. 
Posta ve telıı-raf müfettişle

rinden Şevket Toyırun, ve Edip 
Giztel paket postahane11~ 
teftişe batJamışlardır. 

Kıbrıs'ta 
Nargile resmi 
Kıbrısta çıkan "Söz,. ıaze

tesinde okuduiumuza göre 

narıile bulunduran ve tümbo

ki işliyen kahvecilere bundu 

ıonra yılda üç lira tezkere 

parası vermak ve J:'Ümrük ida

resinden ruhsat almak mec
burıyeti ihdas edilmiştir. 

Bu ruhsatı edinmiyen kah

veciler ruhıatsız tütün satmıı 

sayılacak ve o ıuretle ceza 
ıtöreceklerdir. 

Kendi evlerinde narııile bu
lunduran ve içen tiryikiler de 
tıpkı 1<ahyeciler gibi birer 
ruhsatiye almak ve yılda üç 
lira vermek mecburiyetinde
dirler. 

GAFFAR ZADE OTELi 
Otel baştan başa yeniden boyatılmış ve mobilyası tecdit 

edilmiştir. Sıhhi temizliğe son derecede dikkat ve itina 
edi!mcktedir. Servis muntazam, oda fiatları zamanın icabına 
göre ucuzdur. Bundan evvel senelerce müsteciri bulunmuş 
oldulrum müesseseme gösterilen rağbetin yine gösterilmesin.: 

o 
mu!ıterem m :işterilerimden rica ederim. 

ABDULLAH MOLALİÇ 
s 8 (10-13) (317) 

i Z Mi R 
Yünlü Mallar Pazarı 

F. KanC:emirof?lu 
Yeni maoifaturacılarda M. Kemalettin caddesinde 18 No. lu 

( Yülü ma!lar pazarı ) namı altında açtığım mağazamda ( ıZMİR 
HALKAPINAR ) Fabrikasının meşhur mevsimlik fantazi çulaki, 
kazmir, battaniye ve sair her çeşit mamulatını pek ucuz bir fi
atle satmakta olduğumu muhterem mü~terilerime arzeylerim. 

H. 3 2 - 13 ( 379 ) 
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{ Sahife 10 

mllk e 
31 Birinci 
AKTİF 

)ENÜZ TALEP EDİLMİYEN HİSSE SENETLERİ B. TERTİBİ 
,,ERDESTİ TAHSİL A. HiSSESİ 
ıKASA 

l'enı Asır .. Nlsan1935 
- ı 

ya 
Kinun 193 Vaziyeti . 

8.902.450.00 
2.195.912.63 

SERMAYE 
İHTİYATLAR 

. Nizami ihtiyat 

PASiF 

akçesi 

20.000.000.00 
157.258.79 

Bankonot 530.457.00 MUHABiR BANKALAR 
MEVDUAT 

525.721.60 

Ufaklık 

DAHİLi MUHABiR BANKALAR 
RAPORLAR 
HAZİNE BONOLARI 
SENEDAT CÜZDANI 

Senedat cüzdanı 
İskoato edile• mütekaidin maaılan 

ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI 
Bors;da kote olanlar : -

·~ 5 1/2 faizli hazine bonolan 
Diğer esham ve tahYilit 

l'!lorsada kote olmıyanlar 

AVANSLAR 
Eshaa auka\tili aYaas 
Emtaa mukabili avans 
Sair aüteaeYYi teminat üzerine aYans 
Esham mukabili hazine hesabı carisi 

BORÇLU HESABI CARİLER 
Kefalet mukabili krediler 
Hazine kefaleti mukabili hesabı cariler 
Hazi•• hesabı carisi 

KABULLERiMiZDEN DOLA Yl BORÇLULAR 
SAİR MUHTELİF BORÇLULAR 
iPOTEK MUKABİLİ AVANSLAR 

Tahsil edilecek ıatıı taksitleri 
İpotekli ikrazat 
İpotekli ticari hesabı cariler 
laıaat fi:ı:erin• aYa•ı 

MENKULLER 
CA YRIMENKULLER 

Hissei iıtirik mukabili ıaynmenkuller 
Dijrar ıayrımenkuller 

NAZIM HESAPLAR 
M. S. 

898.38 
531.355.38 

1.045.478.03 

81.769.49 
,16.613.06 

527.500.00 
1.174.194.00 

150.002.00 

15.127.48 
167.084.39 
447.897.57 
489.073.31 

23.517.29 
309.078.05 
516.677.68 

1.629.736.96 
7.568.872.07 

186.878.00 
163.269.69 

2.324.366.32 
1.024.433.26 

1.576.833.41 
45.837.00 
15.990.00 

698.382.55 

1.851.696.00 

1.119.182.75 

849.273.02 
2.050.450.26 

859.998.27 

9.548.756.72 

74.593.56 

5.348.799.58 
35.133.082.91 
69.271.338.66 

İbra:r.ında cari hesapln 
Preavili hesaplar 
Vadeli meyduat 

TASARRUF TEVDİATI 
Vadesiz 
Bir aydan bir seneye kadar vadeli 
Bir sene Ye bir seneden fazla vadeli 

EYTAM HESABI CARİLERİ 
SAİR MUHTELİF ALACAKLILAR 
TAHSİS EDİLMİŞ KARŞILIKLAR 
KABULLERİMİZ 
TALEP OLUNMAMIŞ TEMETTÜ VE KUPONLAR 

NAZIM HESAPLAR 
KAR 

• 

1.097.981.51 
1.564.146.91 

831.807.72 

1.273.696.45 
65.618.50 

813.883.40 

3.493.936.14 

2.153.198.35 

3.577.078.95 
641.368.80 
470.158.84 

3.050.550.26 
380.81 

35.133.082.91 
68.576.21 

69.271.338.66 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
31 Birinci Kanun 1934 tarihindeki KAR ve ZARAP. HESABI 

MASRAFLAR 
Maaı •• lkretler 
idare masraflan 
V •rııi ye harçlar 

VERiLEN FAİZLER 
MUHTELİF ZARARLAR 
AMORTİSMANLAR 
MUHTELİF KARŞILIKLAR 
SAFl KAR 

ZiMMET 
268.445.62 
103.954.99 

7.375.19 

. ~ e dün~a~ı dolaşabilirsiniz. 
Çok asri bir hututa malik bir möble dahilinde mevzu bu ahi

«e : Sekiz lambalı, ve yirmi adet tuli mevce iÖre ayar edilmiı 
devreli, 15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ahize, radyo 
Ye müzik fenninin en son tekamülitını nefsinde cemetmiştir. 

Yüksek tevettürlü hususi devreli bir pentod ve deiişen has
ıasiyetile müşterek çalışan antifedini lambaları vasıtasile ma
kinenin her tüli mevcde aynı mükemmel randımanı vermesini 
lemin ed )r. 

HAKİKi RADYO , <
t:JLJ 

fatış yeri: ARTHUR VEITER (Sahibinin Sesi) 
Saman İskelesi 22 Telefon : 254 7 

4 • 150 ( 411) 

MATLUP 
ALINAN F AIZ VE KOMiSYONLAR 
MUHTELiF KARLAR 

1.040.249.69 
290.061.23 

27.295.27 
1.342.42 

83.458.57 
51.613.68 

379.775.80 
485.176.28 
108.054.29 

BANKA HİZMET! MUKA.BlLlNDE ALINAN ÜCRET VE KOMiSYONLAR 
KAMBiYO KARI 
İŞTiRAKLERDEN KAR 
MAHSUP EDİLEN PROVİZIYONLAR 

26.329.88 
426.108.40 
68.576.21 

1.494.020.86 

Paris Panayırını -
--Ziyaret Ediniz .. 
18 Mayıs 1935 ten 3 Haziran 

19 3 5 e kadar 
Fransız ıeneral konsolosluiuna yahut lzınir Fransız tıcaret 

odasına müracaat edilmelidir ..• 

ırx7J"~~ 

Kiralık han 
Başdurakta İmam hanı ki · 

raya verilecektir. 
Taliplerin mezkür han kah

vecisi Seferihisarlı Sabri Ça
vuşa müracaatları. 

rpxp;z7U7oa11~J'.~~~.2J 

1935 Yılı Yeni Telefon 
Rehberi Çıktı 

Yeni basılan telefon rehberi, 
1 Nisan Pazartesi gününden 
itibaren T clefon şirketi vezne
sinde satılmaia başlanmıştır. 

Fiatı doirudan doğruya 40 
kuruştur. Eski rehberler ile de-
iittirilmez. l - 2 

m7JJl'.LL7f4CV'aiiiiiiiiiiiiiiii!!B'1ırım~IB! 

Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

1-26 (229) 
(~//;&< .. 

At yarışları 
İzmir İlkbahar at yarıtları 

bu Cuma başlıyor. Yarışlar 5, 
12, 19, 26 Niun ve 3 Mayıs 
Cuma iÜnleri olmak üzere beş 
hafta devam edecektir. Koşular 
Buca yarış alanında öileden 
sonra saat on dörtte başlar. 

1 - 2 930 (444) 

1.494.020.86 

lzmir T.amvay ve Elektrik 
Şirketinden: 

Şebeke ameliyatı dolayısile ceryaaın : 
1- 2 Nisan 1935 Salı günü saat 7,30 dan 17 ye kadar Ke

çeciler'de va Mezarlıkbaşı ile Namazıih arasındaki aÜcaYİr 
sokaklarda; 

2- 3 Nisan 1935 Çarşamba ıünü saat 7,30 dan 17 ye kadar 
lkiçefmelik' de ve Mezarlıkbatı ile Tilkilik arasındaki mücayİr 
sokaklarda; 

3- 4 Nisan 1935 Pertembe iÜnÜ saat 7,30 dan 17 ye kadar 
Eskimahkeme, Kilimciler, Ütücüler, Palaacılar, Kuyumcular, la
kılip sokakları ile mücaYir sokaklarda 
kesileceii muhterem abonelerimizin malümu olmak üzere iliu 
olunur. 

Denizli Evkaf nıü.' ürlüğünden: 
6637 lira 91 kuruş bedeli keşifli EYkaf idaresi binası inıaatı 

28 mart 935 tarihinden itibaren pazarlı&'• konulmuştur taliplerin 
8 ?İsa~ 935 pazartesi ıünü saat 16 ya kadar Denizli EYkaf 
daır~sınde .. toplanacak komisyona vesaik ye 497 lira teminatı 
hamılen muracaatları ilin olunur. 1 - 6 921 (433) 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. 

702 
702/l 
70212 

392/598 
c. 11 
c. 33 
c. 38 

Mvkii 
Keçeciler Dellalbaşı sokaiında 
Keçeçiler Dellalbası sokak 
Keçeciler Dellalbaşı sokak 
Y olbedesteni Hisar camii önü 
Küçük tuhafiyeciler çarfısı 

No. 
2 
4 
6 

70,22 
40,6 

72 

Depozito 
Cinsi T. L 
ey 16 

" 16 
" 16 

iki dolap 5 
Dükkan 5 
ev 23 
ev 12 

Manisa saray mahallesi uzunyol 
Turgutlu kasabası Y eice mahallesi 
eski kilise sokağı 

Mevki ve numaraları yazılı emlakin bir senelik kiraları 2/4/ 
935 Salı. iÜnü saat onda ihale edilmek üzere arttırmaya konU:· 
muştur. istekli olanların hizalarında yazılı pey akçelerini yatıra· 
rak arttırmasına girişmeleri ilan olunur. 

27-1 856 (410) 



,. ........................................ m!""~--r-.--------------------, 
Sağlam kumaşlardan şık ve 

ucuz giyinmek istermisiniz .. ? 

Sümer 
-- ·ank 

Yerli malJar pazarında bulacaiımz 

HEREKEveFESANE ........... ... ........ 
Fabrikalarının mcvslmllk son 

moda kumaslarını tercih • 
ediniz. 

Ayrıca: 

Ismarlama 
kostüm: 

Yüzlerce top arasından seçcceiiaiz 
kumaı pazarımız terzisi tarafından en 

mükemmel bir tekilde dikilecektir. 

Dikkat : Yalnız 

27,5 30,S 
Liraya 

Bilumum lzmir ve civan vilayet ve knzaları devlet ve hususi 

müessesat memurinine uzun taksitlerle mal verilir. 

NUMUNE İSTEYİNİZ: 

uayene ane 

Doktor · 

Ke11al Satir N 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Ber 

1e:- sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kaaantina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Kiralık Hane · 
İkinci Ko:·donda Alman 

konsoloshanesi arkasında 
426 eıki 166 yeni numaralı 
iki katlı altı odab konforu 

· haiz bir ev kirahktır. Gör-
nıek istiyenlerin İkinci Kor
donda (189) numaralı Bay Is 
l'llail Hakkının hanesine mü-

9- 10 

f}oktor 

E 

R 
o 

A~.~.!l~~dd~~~ol~~ z 
DDoktor Ali Riza l.Jnlen 

OGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
T elcfon : 2987 

l'alebe elilerine 
ilk ve orta mekteplerde oku

Yan ve her hangi bir dersten 
g.e!i kalmış çocuklara ders ve
r.ılır imtihana yetiştirilir. Mual
t~m der~lerini evlerde verir. Is· 
dr.c.nle~ın aazetemiz idare mü-
llrıy~tine ın6racaatlan. 26--8 

I 

N 

Romatizma Ve Bel A~rılarına 

NEVROZIN 

NEVROZIN 

Na:.VROZIN 

~NVROZIN. 

• , 

. .... 
' " ,, 

• 

Anneler Çccu klarınız 
için ilk 1'1amava 

A e 

I~AKTI~ 
ile başla yanız 

Çocuk bastalıklan mutebassıaı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hmusiyede bazulanaa 

Likt • Çocukta hazımsızhk, in sancı, ishal ve k~mal~ 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

Kaıagrlp 
TABLETLERi 

,. Bat Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 

T cmamen Geçirir 

ismine Dikkat Ediniz 

2 adetlik kOtusu 7 ,s kuru,tur 

l~~ 'l~~ 

j' 

Claha 
YÜZÜM haraboldu. 

ÇÜNkİ: ' 

POKf RkZJllAY 
tra.ş i.>içç:tjı 

kullanmadım 
Jmum Deposu 

Sulu han Cvamda ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 
Ticarethanesidir. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : · 

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

Telefon No. :!413 P. K. No. 234 IZMIR 



Fratelli Sperco 
Vauur Acentesi 
RO YALE NEERLANDAİS 

1<:UMP ANY ASI 
UL · 'S,5~c; vapuru 8 nisan

dan 11 n·sana kadar Anvers 
Rottcrd~m, Amsterdam ve 
Hamhur<; lim:ınları için yük 
alaca! tı . 

UL YSSES vapuru 20 martta 
beklenmekte olup yükünü bo
şalttıktan sonra Anvers, Ams
terdam, Rotterdam ve Ham
burg Jimanları için yük ala
caktır. 

CERES 25 marttan 28 Narta 
kadar A nvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ROLAND motörü 20 martta 

Rotterdam, Hamburg, Kopen
bage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için •ük alacakt;r. 

VlKINGLAN vapuru 2 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya li
manları için yülc alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
Jzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
TAMESIS vapuru 19 Martta 

lzmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacakbr. 

RINOS vapuru 20 nisanda 
( Doğru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda 

'bir muntaz am sefer. 
PELES vapuru 6 nisanda 

gelip 7 Nisanda Malta. Bar
ıelon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 1 
mayısta gelip 15 mayısta Malta 
Cenova Marsilya ,Barselon v~ 
Cezaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

Eczacı başı 

S. Ferit 
• Şifa eczaııesı 

Sıhhi ve tuvalet korsalan 
Fenni ıcözlük 
Göbek, kasık baj-ları 

Liıtik eşya 
Ha11as 

Barometr 
Derece 

Tuvalet çeşitleri 
Daima her yerde 
Çok ucuz 

Ve 
Çok tazedir 

Doktor reçeteleri azami 
ıür'atle hazırlanır 

Size d<~ 

S. Ferit Şifa 
eczanesini 

tavsiye ederim 

Ademi 

N. V. 
"'· F. II. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

A VOLA vapuru 51 martta 

bekleniyor.4 nisana kadar AN
VERS, Rotterdam ve Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

MOREA vapuru 15 nisanda 
bekleniyor. 20 nisana kadar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

DERINJDE vapuru S nisanda 
bekleniyor. Anvcrs, Hamburg 
ve Bremenden yük çıkaracaktır. 

ARMEMENT H. SCHULD 
Hamburg 

NORBURG vapuru 31 mart
ta bekleniyor. Hambur ve An
versten yük çıkaracaktır. 
JOHNSTON VAREN LINES 

L TD - LIVERPUL 
DROMORE vapuru 8 nigan

da b~kleniyor. Anvers ve Li
verpoldan yük çıkarıp Burgas 
Varna, Köstence, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 

NEPTUN SEN NAVIGATION 
COMOANY L TD. Budapeşt 
DUNA vapuru 5 nısanda 

bekleniyor. Doğru Braila, Bu

dapest, Bratislava ve Viyana 
için yük alnçakbr. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORA TION 
EXMOUTH vapuru 9 nı

sana doğru bekleniyor. Nev

york, Filadelfiya ve Baltimor 
limanları için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 ma

yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacakbr. 

EXMINISTR vapuru 19 ma
.yısa doiru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka

bul edilmez. 
N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

iktidar· 
-VE 

\'akitsiz ilıtiyarhk 
DOBJIOBiIW 
Hormobı·n t hl ti • • Erkeklerde a e erı . vakıtsız ih-

tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
liiini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul u Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flatl 1so kuruştur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

• 
7 - 40 (376) 

Oliver Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELt HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 

CtTY OF OXFORD vapuru 
nisan başlan~ıcında Londra ve 
Anversten gelip tahliyede bu-" 
lunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük ala
caktır. 

ROUMEUAN vapuru 10 ni
sanda Liverpool v~ Svansea
dan gelip yük boşaltacaktır. 

RUNO vapuru nisoın sonunda 
Londra, Hul ve Anverstcn ge
lip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yülc alacaktır. 

DELOS vapuru Hambur~, 
Bremen ve Anversten gelip 
yiik\in\i boşaltmıştır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 
liyct kabul edilmez. 

Okumadan 
Geçmeyiniz 

Gerek nakletmek ve gerek 
her hangi bir sebeple ev eş
yanızı ve yalnızca mobilyenizi 
~açık arttırma usulü ve yahut 
pazarlıkla satmak isterseniz 
doğruluk ve kanaatı kendisine 
meslek edinmiş olan fırsat art
tırma salonuna uğramadan ma

lınızı ıatmaymız. Çünki bu mü
essese size bütün kolaylıklara 

~österecek ve eşyanızı en yük
sek fiyatla ve az komisyonla 
satacak ve yahut alacaktır. 

Adres: Yeni müzayede be

desteninde 35 - 36 No. da fır

sat arttırma salonu Aziz Şımık 
Telefon No. 2056 

2-8 h. 2 (374) 

İzmir Milli emlak müdürlüğünden: 
Lira 

Karşıyaka Bayraktı Mııhmut sokağında 13 numaralı ev 150 
Buca aşağı belediye caddesinde 65 eski 75 taj numaralı 
kahvehane 150 
Buca aşağı mecidiye ,, 1-2 numaralı kahvehane 200 

,, ,, Nalbant Mehmet sokağında 46 eski No. lu fırın 500 
., ,, ,, ,, So. 48 eski 32 taj No. lu dükkan 100 
,, ,, Çay ,, 4 ,, 2 ,, ,, ,, 200 
,, ,, Dokuz çeşme ,, 27 ,, 19 ,, ,, ,, 200 
,, .. Zambak ,, 2 ,, 2 " ,, ,, 100 
,, Yukarı intikam ,, 31 ,, ,, 40 
,, ,, Zafer ,, 62 ,, 48 u "kahvehane 550 
,, ,, ,, ,, 7 ,, 7 ., ,, dükkan 200 

Bardakçılar Safahat ,, 21 ,, 23 ,, ,, ,, 350 

" " " 19 " 21 " " " 350 
Bornova Topçukuyu ,, 9 ,, 200 

,, Şadıvanlı çarşıda 21 ,, 5 ,, ,, ,, 150 
Karataş Mısırlı caddesinde bila numaralı tarla 15,000 metre 400 
Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peşin para veyahut mübadil 

ikinci tasfiye koponıle ödemek üzere mülkiyetleri 4-4-935 Per
şembe günü saat 14 de ihale edilmek üzere müzayedeye konul
muıtur.Taliplerin o saatte Milli Emlik müdürlüiüne müracaatları. 

,, 21-2~29-1 821 (381) 

Numrotaj için ı K:abar~ma, Sailanı Boyalı 
Bına Numaraları 

En mükemmel olarak yapılır. Daima HAZIR bulunu~. 

MAHALLİ MÜRACAAT : İzmirde Birinci Belediye cad
desi 2 numarada Muzaffer. 

1 - 15 ( 407) h 3 .. 
SAÇLARINIZ 

Dökülüyor )\mu? 

Hemen dökülmesine -

KANZUK Eczahanesi 
müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların 
dökülmesine ve kepek

lcnmesine mani olur. 

KOMOJEN: Saçların 
köklerini kuvvetlendi
rir ve besler. 

. 
• Latif 

rayihalı bir saç losyo
nudur, deposu Kanzuk 

eczahanesi her ecza

hane ve ıtriyat mağa

zalarından arayınız. 
(993) 

., 

Vapurcu uk Türk Anonim 
ŞiRKETi 
İZMıR -İST ANBUL 

Hattahk Muntazam Lüks Ekspres Postaları 
4 NİSAN 935 tarihinden itibaren sefere başlıyor. Her 

PERŞEMBE günleri ısaat 16 da lstanbuldan kalkarak 
CUMA günleri saat 16 da İzmire gelir. 

Her PAZAR günleri saat 16 da İzmirden kalkarak 
PAZARTESi günleri saat 16 da İstanbula varır. 

GALATA RIHTIMINA YANAŞIR. 
Tafsilat için : Birinci Kordonda numara 92 acentesine 

müracaat. Telefon 3568 

TÜR~İvc { 
UMUM 

AC:t.teT"51 

,Çok llassas 

Dünyanm en e_yi 
J\ad.yo lö.\lmda n 
S\ridi~ 

E D İSO N Müessese.st 
AFİF .ŞEŞBEŞ 

TE.l-EFON 

25'17 İZ MİR ı Sam-an\sı:tetesı K~ 26 

Denizyolları acent.eliğinden: 
• 

DenizyolJarı işletmesi vapurlarına İzmir limanında tahmil 
veya bu vapurlardan tahliye olunacak eşyayı tic•iyenin tah
mil ve tahliye ücreti bir ıene müddetle talibine ihale elunmak 

üzere 21 Mart 935 Perşembe iÜnünden itibaren 20 iÜD müd
detle münakasaya konulduğundan taliplerin 10 Nisan Çarıamba 
ıcünü saat 15 te ızmir acentelik binasında yapılacak açık iadir
meye iştirakleri ve bu baptaki ıeraiti anlamak istiyenlerin şım

diden acenteliğimize müracaatları ilin olunur. 
22-25-29-1-5-8 (382) 

işçi aranılıyor 
ADANADA MİLLİ MENSuCAT fabrikasının yeni tesis edilen 

iplik makinaları ve dokuma tezıcihlarında çalıtmak üzere 600 
kadar işçiye ihtiyaç vardır. 

1 - İplik makinalan ve dokuma tezıcihlarmda çalıımıt •• 
işe vakıf olmalıdır, 

2 - Eski iplik makinalarında çalışan bir iıçi on bir ıaat 
mesaisinde 150 - 200 kuruş kazanır. 

3 - Dokumada iki tez~ah kullanan iyi bir işçi ise yine 11 
ıaat mesaisinde beı top çıkarır ve beher top için kırk kurut 
licret aldığuaa nazaran 200 kurut kazanır. 

Yeni tesis edilen makinalarımız ıon sistem olduğu için bu 
makinalarda iyi bir surette çaışan amelenin daha fazla kazaaa
bileceği kun·etle muhtemeldir. 

4 - F.a.brikanın işçileri için kendi aralarında tesis edilen 
iıtihlik kooperatifinden bütün ihtiyaçları piyasadan daha ucuz 
bir şekilde temin ve tedarik edilir. Bekir ameleler her zaman 
kooperatifin lokantasında sıcak ve nefis yemekler bulabilirler. 

5 - Fabrikanın hususi hastanesi ve daimi doktoru olduiun-
dan her hasta amelenin tedavisi fabrikada tarafından 
temin edilir. 

6 - Fabrikamızda çalışmak arzusunu izhar eden amelenin 
Adanaya kadar tren ve vapur muraflan fabrikaca temin edilir. 
Şu k~~ar ki bir. işçinin en. aıaiı bir sene fabrikada çalışmaiı 
taahhut eylemesı şarttır. Bır seneden evvel işini terkeden için 
yapılan masraf istıhkakından tevkif edilir. 

7 - Toplu surette amele ıceldiği takdirde bunları yatıp kalk
maları için fabrikanın amele evlerinden altı işçiye bir od• 
tahsis edilir. 

8 - Umumi hıfzıssıhha kanunu mucibince işçinin on iki 
yaşından aşağı olmaması ve on iki yaşından onalb yaşına kadar 
olanların ise yalnız iÜndüz mesailerinde bulunabilecekleri cihetle 
fabrikamızda çalışacak amelenin en ziyade onaltı yaşındarı 
yulcarı olanları kabul ve tercih edilir. 

Müracaat mahalli : Mezkur fabrika lzmir ve havalisi mümessili 
Ahmet Etem Buldanloilu Gazi bulvan 

Telefon 3991 Telgraf Ehem 
2-4 (402) b.2 


