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Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulab Sandal
yelerini Her Yerde i 

Arayınız. 

ltııııltuı·iyetııı Ve Ounıhıo·iyet Eseı-iniıı Bekçisi, Saba1ılan Çıkar Siya.tt Gautedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

BOZKIRDA 
Prevantoryom -Bu yazıyı Ankara' da iyilik 

ve içti ai yardım teıkilat
lannda çalışan arkadaşla
nn dikkat nazarlarına ıu
nanm: 

Çocuk terbiyesi ve mektep
çllik itlerinin ıayısıı mü külle
rile her zeaıan karşılaşırız. 

Bunlar IDizi yıldırmaz. Her 
üşkile karşı tedbirler almak 

ve çareler bulmak için baş 
Tura<;a(ımız yollar vardır. Ki
tabsız çocuklar için, giyimsiz 

e bakımsız çocuklar için, hiç 
değilse zaman zaman yardım 
elleri uzanır. Kimseaiz çocuk
ları barındıracak yerler bulu
ruz. Hatta muhitınde elinden 
tutacak tek kimsesi kalmayan 
çocuklar t~~ı~ım. ~i • bu gün 
bu!11ar tahsılını bıtırmış ve bi-
rer iş sahibi olmuşlardır. 

Fakat çocuk terbiyesi ve 
oıektepçilik işlerinin her gün 
bizi karşıla~tırdıi'ı sayısız müş
küller içer:sinde bir tanesi 
Yar ki onunla yalnız karıılaı
•aktaa deiil, onu düşünmek
ten bile korkarım. 

Fakat zaman zaman o bizi 
!ur Ona karşı biz adeta 

ıilahsızız o aizia bu zaahmızı 
2ördükç • ddetini a.rttıtır. 
Onunla her karşılaıtıiımız za
man kuru bir ölü kafasının 
bembeyaz ditleriyle yüzümü:ı:e 
·ar ı ıırıttıi'ı Ye bizimle ei
lcııcliğiai sanına. 

Bizi yıldıruı bu kara korku, 
ızi çileden çıkaran bu kuru 
e kemikli kahkaha, " Çocuk 

Yeremi'nin " cehenacmi haya· 
letidir. 

Çocuklarda verem... Hangi 
boca, hangi mektep idareciıi 
\•ardır ki, her sene bu haıta
hjtın kara ve korkunç rüzgi· 
nnın kendi muhitiade, kendi 
oıektebinin, ırenç yavruları Ü.I· 

tUnde bir kaç defa esdii'ini 
duymasın? 

Biz mekteplerde -.eremden 
sakınır, kaçınırız, korkarız ... 
Fakat e ııclir, bizi, bulur ve 
onunla her karşılaıtıi'ımzda 
duyduiumuz ilk fey acizdir ve 
çaresizliktir. Çünkü derhal te
lefonumuzu açıp Ankaranın gü
neşli bozkırında bir çocuk pre
vantoryomunun baş hcHmine: 

Sana bir küçük hasta gön-
criyorum, Onu bana sazlam 

iade edeceksin, diy<meyiz. Çün 
ki vakıa Ankara yüce bir 
)'ayladır. Bu yaylada cihanın 
tn temiz, en saf güneşlı ve 
bin bir çiçekli bir bozkırı var
dır. 

Bu bozkırm şurasında bura
ında reçine!eri güneşten ta

ahhur edip, güneşe karışan 
l'cşıl ve rutubetsiz çamlık
lar gölgelenir. Bu çamlık
~rda çam kokulu serin kaynak 
•ulan çai'ıldar. İşte ancak B<0n
)'am ormanları Ankaranın an
~ak 40 km. şarkındadadır. iş
le karagöl. 
Ankaranın ancak 45 km. şi

llıaline düşer. İşte Kızılcahama
llıın Aluş dağı. Ankaranın an
c;ık 100 km: sundadır. Hem 
ile hacet. 

İşte Etlik, iştk Keçiören. işte 
bikmen. Buralarda dünyanın 
tn saf ve en temiz güneşi 
'ardır. 

-.5ouu .9 1111cu ~ofadu -
Şev:lcet: Süreyya 

A.ııkara Ticaret Lisesi Müdürü 

ra a n r 
Avrupada harp olursa 

B. Henderşon ''lngiltere de bu 
harba sürüklenecek ir.·,, diyor 

Londra, 23 ( A.A ) -
Silihıizlanma konferan
sı başkanı bay Artur 
Henederson dün söyle· 
miş olduğu bir söylev
de bilhassa demiştır ki: 

Rus - Fransız it fakı ne oluyor? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"Yeni siliıhnma yarı
şına uzak şark hadise
leri mühim bir şekilde 

sebep olmuşlardır. Dün
yada iki fırtına merkezi 
vardır. Uzak Şark ve 
Avrupa. Sulh birdir ve 
taksimi kabil deiildir. 
Sulhun temini 111esuliye-
tinin taksimi için yapı- Laıı lleml~rsoıı 
lacak her teşebbüs ulus- bulunması etrafında' Fransız 
lar kurumu misakını in- gazctleri tefairatta bulunuyor-
kar etmek ve yeni bir lar. Burada mevcut kanaata 
Avrupa harbinin kapı-J11po11ya lıanciye ııazıl'ı Jlirolıılo Rııa ııöre Fransız hükümeti Sovyetle 
farını açmaktır. ,, mu;-a1ıkaslarilc bfranlaşıııayı iııızalarl:eıı karıılıklı yardım misakını uluı-

B. Henderson böyle bir harp B. Hendersona göre, Alman- ı !ar demeii misakına uygun 
vukuunda Ingilterenin de buna yanın Cenevreye dönmesi ve olarak tanzim etmek ıstediiin-
sürüklenecei'ini muhtemel gör- aon karana bütün kayıtlarını dedir. Yoksa rörüşmelerin ke-
mektıdir. Bu itibarla umumi kabul etmesi mevcut mesele: sildiii doaru deiildir. Hazır-
emniyet kadrosu içinde Alman
ya için hukuk musavatı mese
lesinin halli hususunda yapıla" 
teşııbbüslerin muvaffakıyetini 
ı:örmek lnıiltcre için faydalıdır. 

lcrin esaslı bir tarzda halli için 
halli elzem olan feylerdir. 

R ya ile konu,malar 
Paris, 23 (Hususi} - Bay 

Litvinofun Moskovaya dönmüş 

lanmakta o!an metnin yakıada 
imzalanacağı temin ediliyor. 
Pöti Pariziyen gazetesine ıtöre 
Bay Litvinofua yeni mukavele 

Sonu fi fiııcıı sayfada 

Çocukların bayramı 
bin çocuk Atatürk'ün 
önünde şenlik yaptı .. 

Dün 20 
kur cağı 

Bütün 
Buca -

şehir donandı - Geçid resmi parlak oldu 
Bornova ve Karşıyakada da tezahürat yapıldı 

• 

~llntirrkıiıı kuı·coııı oıııiııcfr ycıpılaıı ltzalıiirot 

Cumhuriyet 
meydanında 

Dün Kamutayın açıldığı fÜD 

ve çocuk haftasının ba,langıcı 
idi. Bu münasebetle şehir baş
tan başa bayrakları!hızlu aüı
lenmiş ve doılıa 'l:lhahtan so
kaklar fCD yavLl'.J!arın cıvıltıları 
ile dolmağa başlamıştır. 

Mekteıı'.\ler bayramının kut
lulanrnasına Cumhuriyet mey
d;;.nınd Atatürk'ün Kurca
ğı önünde ba~lanacak, bu
rada söylevler söylenecek ve 
birde ıeçit resmi yapılacaktı 
Saat 9 dan itibaran meydan 
cocuklarla dolmai-a lıa,Iamı,tı. 

Saat 10 da bütün ilk mıık
teplcr talebesi Atatürkün kur· 
cağı öaünde toplanmı' bulunu
yorlardı. Talebeler bayramla
rını les 'ıt için en yeni elbisele
rını gıyınmiş bulunuyorlardı. 

Meydanın bu hali canlı bir 
papatya tarlasını andırıyordu. 

Bu vesile ile meydanın ci
varı da binlerce halk ile çev
relenmişti. Atatürkün kurcaiJ 
önünde vali ıreaeral Kizım Di
rik ile mevki k.amutanı bay 

Rasim ve maiyetleri erkanı, 

daire müdürlerinden bazılan 
hazır IDuluuuyorlardı. 

Saat onu en bet geçe süel 
müzikanın çaldıiı istiklal mar
ıile"'cnlii'e batlandı. Saygı ile 
dinlenen bu marşı Cumhuriye-
tin onuncu yıldönümü marıı 
çalındı ve herkesin ittira· 
kile söylendi. Ondan sonra 
kurcak önünde hazırlanan kür
siye çıkan vali Kazımpaşa mek· 
tebi talebesinden Nefise tara· 
fındau 32 Nisaa adlı bir ma•
zume okundu ve çok alkıılandı. 

- &tıtı 6 iıtci Sr.ihifttlt -

Kadınlar birliği 
Kongresinden bir heyet 
Yakında Ankara ya giderek Atatürk 

Tarafından kabul edilecektir 
An karada Üç Fakülte Açılacak 

IBTANBULr.:;::;;::::::;;:;;;:;:::;::;:~~~~~~==-::::~ 
23 ( Huıuai) 
Yıldızda top
laaan arıı.ıu

luaal kadın

lar bir!iii ko11 
ııresine ifti
rak cden mu
rahhaslarda. 
40 kitilik bir 
heyet yakın
da Aakaraya 
gidecek ve 
Atatllrk ta
rafındaıı ka
bul eluaacak· 
t r. Bu heyet 
Türk kadın
larııını lsiirri. 
yete ve blitün 
medent bak
larıaa kavuı

muı içlıı ya
pılan büyük 
ifJum6-· 
betile luı yra• 
kj-uı.ı ve F •
ainizın ale
aiaia ıükra
ıwıı Atatürkı 
bildirecektir . 
Heyete kon
ıırcye hat· 
kulık etlea 
layanAahby 
ile bilbuaa 
yakın prk 
llkelerindı1 n 
murahhaıla r .Aııkaradaıı Biı' Gurfüıii* 
lftirak etleeekleriir. 

Yeni Fakülteler 
Ankara 23 ( Huıuat ) - Bu

raııla lııir liau nıtitüıü teıkili 
lçia laazulıklar yapıhyor. Aa
karada tarih ve coirafya fa
klilt.ı.ri t....._ dair olarak 

kültür bakanlıiınca hazırlaaan 
projeye bu hu•usta da kayıtlar 
kona.caktır. 

Çocuk haftası 
İstanbul 23 ( Hususi ) - Çe

cuk haftaaı burada neşeyle hat· 
!adı. Bütüa ıehir donanmıştır. 

Hayır kurumlarına Elini 
Uzatan bir yurddaş 
Bay Mehmet Ali Mermer Oluk 

4400 liralık teberrüde bulundu 
llU GÜZEL ÖRNEÖ•N DEVAMINI DiLERiZ 

Çocuk haftası büyük yardım 
kurumluuıı koruma haftası o
larak ea verimli, en mutlu rön· 
leri•iz arasında yer almalıdu. 

Halleri yardıma el-.eriıli olan 
yurddaılar ltaylc coıkunluk 
pnlerde ııüzel öraekler yara
tabilirler. Yurtseverlik, ulusse
verlik yalnız aözde kaldıkça 
bir deter aalatamaz. 

Yurdun büyük feliketler ııc
çirdiii ıtüıılerde " ah tu yata
aıa yüzü ııülıüa, aydınlık olsua 
varımıxı yoğumuıu vermeğe ra
xıyız. ,, Deyenler o meaut ıtü•· 
ler ııelince lııu vaıtlanaı elbet
teki -utamazlar. 

Dlln bunu ıöateren çok M· 

Yimli bir haber aıdık. lzmiria 
ta••na•f, aevilmif aiaalanad• 

- U!d{ııt çtt...,...U. - Bay Jıfe1rnı~t Ali Nerıııe)' Ulu/; 



Si hlfe 2 

Münasebetile 

Bugüoiin çocuğu ı Çocuk ve sokak 
N 1 t• • ? İçtimai acılanmızclaa biri 

ası ye ışır. de çocuklarımızın sokak or· 
Küçük bir telgraf haberi. talarında oynamalarıdır. So-

Ankaradan. Günün pabrdılı po· iuiun hafiflemesi, güneşin 
litika havadisleri aras na sıkış· biraz ıörünmesi günlerce oda 

G d · kötelerine kapaaaa yavruları mıJ. öze çarpma an geçti. 
fakat hldiaeleri renııi ve ııü· ortaya attı. 
rültüsü il~ deiil, ruhu ve özü Sokaklar top oyunundan 
ile ıörealer bu küçük telgraf çocuk koşuşmalanndan geçil-
h:aberi üzerinde durdular. miyor. Caııılanna top çarpan· 

( "Kırklareli saylavı Bay Fuat lar, görültüden bıkanlar pen-
Umay., Kurultayıt bir takrir ve- çerelerini açıyor, yanuları hır-

palıyorlar. 
recelc, küçük yaştaki çocukla- Halk haklı, çocuk haklı, her 
rın sinamalara ıirmelerinin ya- çocuiun mektepten ayrıldıktan 
ıak edilmesiai istiyecekl) sonra hiç olmazsa bir saat 

Şimdiye kadar küt üzerinde dinleamek hakkı. Bunu narede 
kalan bu fikrin hllkiımet kana- ve aasıl ıeçirecek ? Bizde ço-
lından geçererk tesirli bir yasa cuk daima ihmal edilmiş, ne 
haline gelmeııi çocuk davası eglencesi, ne istirahab düşü· 
(jzerinde çalışaalın yürekten nülmüş. Son senelerde kısmen 
Hvindirmi,tir. küçük çocuklar için hemen 

Türk yavrus~aua sailıit ıçın hemen her ıehirde bahçeler 
oaa difteri ıünımu yapıyoruz. açılısuı 'Dir köıuine lrnm yı-
Tifo qısı yapıyoruı:, çiçek quı iılmıf, kuvuıle, kazmasıle, kü-
yapıyoruı:. Fakat ruhi bealiiini reiile ııelen yavrular burada 
ıeciyyesiıli tehdit eden hasta- saatlarca anaelerinin, dadıları· 
lıklara karşı onna rzlll'il, di- nın himayesinde temiz havada 
maiını, kulapı aç~ b';l"akıyo- "t'akıt ııeçirmeie başlamışbr. 
ruz. Bu yarım tedbır bn:• bel· Halbu ki daha büyükler için 
ki de bünyesi ııailam, fakaa bu ihtiyaç nazarı itibara alın-
rııhu sakat bir auil YtJİyor. mamıı ıcibidir. Birçok çocuklar 

Körpe di•afııı ı-lSrilf, İfİtif mektepten avdetlerinde evle-
ve •uhakeme edif tarzı üze· rinde kimseyi bulamazlar bu, 
rinde durıu:alc deiilim. Bunu ya unenia eYladına kayıtaız-
~ııtahaııaı•lar zatta halletmİJ· bitndan veya mecburiyetten 
lerdir. Ben bir ıaı:eteci dütftıı· dopUf bir hal4'ır. ÇalıJmai'a 
cesi ve tecribuile ıaeır ve tel- •ecbur bir kadın tam mesai 
kın ... asıtalannııa çocuklar ÜS· saatında yavrusu için eve ıel· 
tündeki teairleriai işaret ede· miyece;i tabiidir. Diğer taraf· 
ceii•· tan dimajı dinlenmeie muhtaç 

Daha birkaç hafta evvel ıa· olan çocuk bir eve kapatı-
teteler l:ımmle J.ir ilk aektep lamaı:. Büyük bahçeli evlerde 
talebesini• -earuını tiyle oturan aileler çok mahduttur. 
yaulılar. lllr. ••ktebi yeai iıi- Biz umumi dllfünürken azlığı 
tir•• iç A.aclolhı, Malatyah aaı:a~ dikkata alacak deii· 
ltir çocuk .U.. ıoçirditi t.ir liı:. ıtt• bu suretle topla•an ço-

cuklar keatileriae ejrlence ye· (Arsen Lllpea) romıa••ı oku· 
.u,, orada• öj'readifi kıınıaı: ri olarak ııokakları buluyorlar. 
lıklardaa c:eurat alarak İzmir Ejer bu yumar düşünülerek 

ıehiria bet on yerinde zevkle· 
çarşısıaıla bir saraf dükkhıaı riai tatmin edecek muhtelif 
soymaia kallr•ıt Ye kasayı •ileaceleri bulunan bahçeler 
kırarken yakala•ıatf· Bıındaa yapılsa ne iyi olur. 
ltirkaç yıl önce idi. İıtaabulda Çocuk eairı-eme kurllllluaun 
bırsz, polis filimlori ıöııterea bahçeıi bu hususta güzel bir 
ıinemalara daduaa iki çocuk Herdir. Burada her yaşta ço-
sokakta adam çemip soymaia cuk kendine iyi bir eilence 
karar veraİflcr ve kafalarıada 'Dulabilir; salıncak, atlı karınca 
bllyüyeıa ltu fikri ıec• yansı daha bir çok ejlencc vasıta-
lcyoj'lıa ıokaldanada tatbik lan. . 
.derken tutulmuılardı. Bımlardaa bqka muayyen 

Mevzuu ae olurııa olsua üı· ıaatlaria bahçeye gelen hoca-
tü11 bir hayaba parçalarııaı fÖll· lar buraya toplanan yavrularla 
teren filimluia ı••ç ruhlar ayrı ayrı meıiul olarak ruhi, 
üzerindeki teıiri çok tehlikeli be.eni inkişaflarını ttomin için 
oluyor. Avrıapa ııazeteleri sık uğraııyorlar,çocuklara yeni yeni 
•ık ltu hidiaelerden bahseder- oyunlar övetiyorlar. 
!er. Kız çocukları bile seyret- BUf'ada en fazla ırözc çarpaıııı 

fey her ıeyde şuuri hareket 
tikleri o ıaatimantal filimler edilmif olmasıdır.Buraya topla· 
yüzünde• aile ve ev hakkın· ••• çocuklar saatlarca kavıra-
daki fikirlerini bulandırıyorlar. ııız, gürültüsüz bahçe hoca ve 

Çocukları, körpe dimaiları had.emelerinin nezareti altında 
l>ir yaaa lııırakalım. Hatti bli· her türlil ej-lence zevklerini 
,Ulder aruıoıla lııile nefr ve tatmin etıni, oluyorlar. Fakat 
telkiıııı vasıtalannı.. hazan ne ne yazık ki bu bir bahçeye 
kadar •uıtlr tesirler bıraktığı inhisar ediyor. Bütün bir feh-
meçhül değildir. Biiyükleri rin çocutunu buraya toplamağa 
takıp Ye himaye etmiyo inı- imkan yoktur. Semt semt bu 
kin yoktur. Fakat terbiyelto- ıribi bahçelerin açılmaaile hem 
rini üzerimize aldığımız bu çocuklar sokak ortalarından 
ıünüo imkinlannı kurtarmak kurtulmuş, hem de bedeni, ru-
borcumuzdur. Bunun için (Fu- hi terbiyeleri üzerinde iyi bir 
ad Umay) in teklifi gibi ço- tesir yapılmıı olur. 
cuklara sinema kapılarını ka- Fakat bunu bir nıüe.seseden 
pamalı ve lııir yandan da onların beklemek doğru değildir. Eğer 
fikirlerini terbiye edecek ço· bütün çocuklu aileler bunu aynı 
culc sinemaları hazırlamalıyız. yerden istiyorlarsa o zaman 
Bu ııfinü11 çocuiu böyle ye- müşterek bir iayretle ona yar-
ti,tir. dım etmek lazımdır. 

BUrhan Cahlt Dr. F. Taygun 
•••••••••••••••••••••••••• 

~~k·i··;~~~;;;i'''b;b;fi;;··;~ı;~····b~'d~;~~İ~
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yardı11t1nı ne katlar 
zası sahibi Bay Mehmedali takdir etsek, alkışlasak yeri var· 
Mermeroluk dünkü bayram şe- dır.Zira memleketimizde bukabil 
refine muhtelif hayır müesse· yüksek yardımlara pek az rast 
selerine 4,400 liralık mühim bir ıelinmektedir. gönül isterki 
yardımda bulunmuştur. B:ay Mehmet Ali mermer olu-

Hayır sever yurttaı Hilaliah- ğun inuni hareketini benim· 
mere bin lira tayyare cemiyetine seyeıaler, onun yaşatmak iste-
bin lira, ökııözleri korum cem· diii büyük yardım kurumları-
iyetine 400 lira, memleket has- na ellerini uzatanlar çok olsun. 
taaesine 500 lira, Bayındır hu- Şuna inanalımkı bu yardımlar-
tanesine 500 lira, uluıı etine bin dan daha çok iz bırakan her-
lirıı. teberrü etmiıtir. hanıi bir adı ebedileştiren hiç 

B. l\1ehmet Ali Mermer olui?ıın bir şey yoktur. 

( KÖŞE~IDEN ) 
Taklit 

Çocukların bayramı 
bin çocuk Atatürk'ün Dün 20 

Taklitsiz is olmaz, insanlar 
birbirlerini taklit ederek yaşa· 
yışlarını yoluna sok.arlar. Fakat 
taklidin en kötüMÜ ele başkasını 
taklit ederken kendi varlığını 
kaybetmektir. Taklit ederken 
kötülükleri taklit edealerin sa· 
yısı caba .. 

kur cağı 
- Raşlara/ı J rcı ' alıi ede -

KUçUk TUrk~n'ın n utku 
Daha sonra Yıldırım-Kemal 

mektebi talebesinden Türkan 
tarafından birçok yerlerinde 
alkışlarle kesilen aşağıdaki 
söylev yapıldı : 

Sayın büyüklerim, sayıpn 
yurddaşlar, 

Burr;in g :inlü s::vinç dolu biz 
Kamiıl Atatürk çocuklarının 
en özlü ve büyük bayramı· 

mızdır. 
Türk çocukları; kendi bay

ramları olan bu kutlu ı;ünü, 

onlara bağışlıyan ':an kalplerinin 
bütün uruncuyle, bütün temiz
liiile her çaida ve her yerde 
sayırı ile anıyor.ar. Bütün yurt; 
.;ocutun öz ve · tüzün varhiinı 
kutluluyor. Bütıın yurddaşlar 
çocuk bayramının sevincine 
kablıyorlar ve biz Türk yarı
nını anılı:lıyanlar buırün başdön· 
dürücü bir sevincin dalgaları 
içindeyiz. 

"Şimdi bizimde bayramımızı 
kutlulayan yurt büyüklerimizin 
önünde söz veriyoruz: En bü 
yüklerimizin kurtardığı bu öz 
yurtt;a en büyüklerimize layik 
birer Türk olarak yetişeceiiz. 
Tilrk ulusunun yükselmesi, iler· 
!emesi uğrunda gerekli görü
lürse kanımızı da canımın da 
eairıremeyeceK-iz. Türk devri
minin, kızıl bir Türk bayrağı 

gibi eniin göz erimlerinde ve 
ılık bir tatlılıkla dalgalanarak 
yüceliıiini bütün acuna zös· 
termeğe çalışacağız.,, 

Ne mutlu bize yavrusu ola· 
rak övündüğümüz kişi : Acun 
ötlcüncünün bir daha görme· 
diği bir baiadırdır. Meteden, 
Cengiz'den daha büyük bir 
uluş eridir o .. Bayramınız kut· 
lu ol•un büyüklerim. Bayramı

nızın bütün sevincini göğüsle
riniz kabararak yaşayın öz 
Türk kardeılerim ... 

Vallmlzln nutku 
Bu •öylevden soara vali ıe

neral Kiı:ııa Dirik kürsüye 
çıktı şu söylevle mukabelede 
bulundu. 

"SevfCİli çocuklar; 
23 nisan 1920. Türk heye

canıma bütünlüiüıaü doiuran 
büyüle bir kaynaktır. O kay
naktan Türk varlıiı doimuı, 
Türk varlıiı büyümÜJ. Bütün 
acuna varlıiını tanıtacak hı
zını ondan aloıııbr. 

o kaynaktan relen akışlar 
buıüne ulapn akınlar bütün 
acunun ıöı:lerini üzerine çek
miştir. işte o başarış; buııünün 
verimi, buııfinün dalgalarıdır. 

Çocuklar 1920 Nisanında 
hemen hopiniz doimamı,bnız. 
Siııler kara (Ünleri görmediniz, 
yalnııı: qittiniz .. Çakılan şimşek
ler ııörmediniz fakat işittiniz. 
Eleıa devri ltiıiıa içindi. Fakat 
sevinç ve ferah devri sizindir. 

Alı: la sıimıyan taşkın bir hızla 
buıüne kadar ııelen devrimin 
izerlerini ıözle görüyor elle 
tutuyoruz. Bütün bunlar sizin 
içindir. Bütün bu kurumların 
temeUeri sizlerindir. 

Türk çocuğu; Atatatürk'ün 
inlı:ılibın izerlerini, Cumhuri
yet denilen en büyük varlığı 

si:dere emanet bırakmıştır. 
Saltan;at mahavolundu. Hila-
fet heyulası yerin dibine 
i!"eçti, taassubu mahvettik. Ta
rihin önüne ruhlarınızdan coşan 
müsbet ilimler, viiksek duvıı-u-

önünde şenlik yaptı .. " Şu şöyle yapıyor da ben 
niçin onun ııibi yapmıyayım " 
akidesini ıüdenler evveli yap
tıkları taklitte ilerisini, ırerisi.ni 
düşünmek o taklidin kendi ha• 
yatında, başkaları yanında ne 
ııibi tesirler uy:andırebileceğini, 
iyi mi kötü mü olacaiını idrak 
etmek mecburiyetindedirler. 
Bir de dediiim gibi taklidi 
yaparken kendi varlıiını, içinin 
hususiyetini kaybetmemesi en 
lüzumlu bir düşünce olmalıdır. 
Görmeyormuyuz! Devletler: 

!arla, açık alınla, arık bir tinle 
(ruhla) çıkacaksınız. Yarının 
ümit kaynakları sizlersiniz. 

En aziz emanetler size teslim 
olunacaktır. Bütün bu aziz var
lıkları yaratan Ata türkü ve onun 
büyük rolünü daima kıskanaca-

&-ız. Türk yurdunun, Türk ulusu
nun, ardaların güzel çiçekler .• 
Güzel çocukları sizia şen, şak· 
rak varlıklarınız bütüa ulusa 
hız ve neş'e veriyor. Çok ya· 
şayınl Bin yaşayın! Ulusun, 
Atatürkün güzel çocukları siz 
var olun, yaşayin! 

Kurcaljı saran yavrular 
Valinin çok alkıılanan bu 

söylevinden sonra Misakımilli 

mektebi ellerinde çiçek çelenk
leri bulunduzu halde muallim· 
lerinin bir işaretile Atatürküa 
kurca&"ını canlı bir bııket ha· 
Iinde kuşatmışludır. Bu heye· 
canlı manzara bir çoklarının 
gö-ılerini yaşartmııtır. Hakimi· 
yetimilliye mektebi namına ay· 
rıca tabii çiçeklerden yapılmıı 
pir ele büyük buket kurcağa 

koyulmuştur. 

G çit resmi ba,ladı 
Bundan sonra Süel Muzika· 

nın ııeçit resmi marşını çalma· 
p başlaması üzerine mektep· 
!er talebesi, baıbrında mual· 
!imleri bulunduiu halde dört 
kold;an harekete geçmişler ve 
Atatürkün Heykelini selamla
yarak ıreçmişler dir. 

Birinci kolda bulunan 9 aelı:
tep talebesi ikinci kordonu 

takip ederek hüklıaete ıelmiı 
ve vali ıeneralı sellmlıyaralı: 
Kemeraltı caddesini takiben 
Beyler sokaiııaa reloıipt:r ve 
Cumhuriyet Halk Partisi biaa
ııının balkonundan kendileriai 
lı:arşılıyan parti batlı:anı Yoz
ıat saylavı b•y Avni Dojanı 
selamlamı~lardır. 

ikinci koldaki on mektebin 
talebeleri de önlerinde muı:ika 
olduiu halde kışlaya giderek M. 
M. kamutanı B. Rasimi selamla
mışlar, kışlanın direr kapısında• 
çıkarak Halkevine gitmi,ler ve 
oradan dağılmışlardır. 

Üçüncü kolda bult1nan Al
sancak'daki mektepler talebesi 
birinci Kordonu takip ederek 
dağılmışlardır. 

Dördüncü koldaki mektep
ler talebesi belediyeye ıide· 
rek Dr. bay Behçet Uz'u se· 
lamlamış!ardır. 

Tramvaylar ve 
Otobüslerde 

Bayram münasebetiyle şeh

rimizdeki tramvayl;a ayrılan bir 
kııım otobüs ve otomobiller, 
körfez vapurları çocukları ak
şama kadar parasız gezdirmiş
lerdir. 

Ôiledea unra Alsancak 
stadyomunda yapılan ayak 
topu maçını bütün talebeler 
parasız seyretmişlerdir. 

çocuklara seanslar 
Buıün şehirdeki bütün sine

malar çocuklar için hususi se-

anılar tertip edeceklerdir. 
Dün bayram dolayısile yirmi 

biıa İzmirli çocuk namımı Ata
tiirke, Baıbakana, Kamutay 
başkanlığına ve çocuk esiri'eme 

kurumu batkanlığıaa aşafıdaki 
tel yazılan çekilmiştir: 

BUyUklere çekilen 
telgraflar 

Atatürk 
Türkiye Cuıaurluiu Baıkanı 

En büyüle şenliklerinden bi-

rini yqayan biz lzmir Atatürk 
çocukları yüce ulusumuzla bir
likte bixim için de yarattığınız 
bu etıiz ııündan ötürü en de
rin gönül bailılıklarımızl;a say
ııılarımızı sunar, ellerinizden 
öperiz. 
YİRMİBİN İZMIRLİ ÇOCUK 

NAMINA 
Kamutay Başkanlıiına, 
İzmir çocukları büyük Ka-

muta yıa açıl•a ııünile 

ıealik ııfiaü olaa 23 
ea taşkıa bir sevinçle 
luyor. Bu iki şenliii• 

kendi 
Nisanı 

kutlu
büyük 

oruncu içiade İ:ı:mir illı: okula 
çocuklarının derin sevi'i ve 
aayıılarını sunarız. 23 Nisan 935 
YiRMi BİN İZMİRLİ ÇOCUK 

ADINA (Namına) 
İsmet İnönü Başbakan 

Blltün f ıınir çocukları bugün 
•n büyük tenliklerini yaşarken 
büyük laönü Yararı siz eşıiz 
Bapakaamıı:ı clerin nygı ile 
anıyor, Blltila ilk okula çocuk
larının candan sevgilerini su-

- Vay Almanlar silahl:anmı' 
biz ne duruyoruz .. Yahu : 

- Ötekiler isyan etmiş biz 
de t;anıyalım. 

Gibi önü ar kası dü.şiiaülme
dik işler, taklitler yapmai• 
ortalı it velveleye vermeğe ça · 
!ışırken hem sulhu rahat111 
ettiler, hem de yürüyü,lerini 
faşırdılar, çıktılar. 

içimizde buna benzemez ne 
taklitçiler vardır ki kaş yapa
yım derken gö:ı: çıkarırlar.Oda
cılar amirlerini taklide yelte
nirler bir acayip şey olurlar. 
Bir komşu bir komıuyu taklit 
edeyim derken hem ırülünç 

olur hem de kudretinden aıın 
taşkınlıkla feci olur. Daha say
SlllD tükenmez ne nümuneler 
bulurum size ... 

Te,bihte hata olmaz diye 
birkaç defa söz relimi yapbm 
,imdi de bu sipere ııfivenerek 
size bir hikaye anlatayım: 

Merkebin birisi kırda otlar· 
lcen bir keklik görmüş, yürü· 
yüşüne bakmış bakmış da ba· 
yılmış; dur bende böyle yürü
yeyİ.Jll diye bir sınamış. 

O gün sahibi merkebi alıp 
işe ııötürürken gene bu taklidi 
yapmış yapmış ama becereme· 
ıaiş, tipiş tipiş yürüı:ken müva
zenesini bozmuı bu ıefer bun
dan vazreçip kendi yVüyü
ıüae ıeçmif muvazene boaul
duiu için onu da becerememiş. 
Olmuş bir "kellik yürüyüılü?!. 

Varın siz buau h:angi taklide 
beazetirseniz benzetin. 

Tok Dil 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nuyoruz. 23 Nisan 1935 

20 BiN iZMIRLl 
ARKADAŞIMIZ ADıNA 

Çocuk Esirıeme Kurumı. 

Baıkanlıiın• 
Büyük mutlu ırünleriııdeı. 

birini yaııyan itiz İzmir çocuk· 
!arı sevıili esirgeme kurumu· 
muza en yükMek sayiılarl~ 
esenler, derin sevgilerimizi su· 
narız. 23 Nisan 935 

YİRMi BİN IZMİRLI 
ÇOCUK NAMINA 

ÇARŞAMBA AKŞAMI SAAT 20,30 DA 

ELHAMRA J. Milli Kütüphane sinemuında 
2 büyük ve değerli filim rörmeie hazırlanınız 

1 - Beyaz perdenin eısiz ve ilahi yıldızı 

H R J G l 1' 1' E il E L M 
Tarafından büyük bir muvaffakiyl'!tle temıil edilen 

CASUS KALBi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - Sinema aleminin 3 değerli sanatkarı 

Gary Grant, Rosita Moreno ve Frances Drake 
Tarafından Fransızca sözlü olauk yapılan 

Avlanan Gönül 
Neşe ve eğlenceli, çok gülünçlü komedi 

Bugün 15, 17, 19 ve 21 seanslarında 
Yıldızlar yıldızı GRET A GA RBO'nuıa son 

ÇALINMIŞ AŞK 
esen 
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devirecek veya yükseltecek f)nu Atina divanıharbında Tayyare 
olan -

, '"')lfad1 taın karsısında idi .. 
b işte en son beklenen akşa:ı:- • k:j saıtbm bakarak kapalı per-
ulmu~iardı . Kaya hocasile er- deyi ıösteriyor .. 

lıenden re1•işlerdi. Elbamra Bu kaim siperin arkasınd .. 

Sabık başkumandan GeneralPapulas 
ve Kimisis de idama mahkum oldular 

cenıiyeti Kongresi 
Ankara, 22 ( A.A ) - Tarlı 

tayyare cemiyeti koa,ıresi Ma

yısın 20 sinden sonra toplaaa

caktır. Kon,ıredt her viliyeti 

iki murahhas temsil edecektir. ıalonu bombeştu. Biraz sonra onu 2örmÜf miydi? Yoksa per-
bur•sı İnua dalgafarile yüze- denin kalkma.sına bir çeyrek 
cek, muziiin sesine karışacak var diye mi saatmı yokhyor:. 
olan ıeıi bir dal~ıç giai bu Biraz ötede Erkul, öyle otur-
.talratar.n içini ka~fbracalc, muş ki her aralıkta, iÖz.lerini 
İaip çıkacakta. çevirince o•un yüzünü ~öre-

Genç kız. Kemal Şakire H- cekti.. Fakat µnındaki de 
lıuldu: kim? Haıan Y ılmaı bu mu? O! 

- Hocam, hecam! Diyebildi. Evet odur, kmpn elini, ça· 
- Söyle!. bk kqları sivrice burnu, aert 
- Ne bileyim kendimi tuta- bakıtları ne kadar prdüp 

••yorum. EYet \,ir hiç, ini bir resimleri andmyordu .. 
ite ki '- b .. rd Demek Ollu, tutacak, veya 

zu ""• l.ir Yak'a 1 en se- deYirecek celladı da tam lcar-._i takarsa... ,ıııada idi .. 
li - Swı!.. Bak ıelcdltr Yar... Erkulla baş baıa vermiş)u 

aydi ı•l biz ele Yakıt relene ne konuşuyorlar? Kemal Şakir 
lıadar dıprda dolatahm.. de ayakta bir şeyler anlatı-

- Hayır burada yalaıı kal- yor, Erkul ~ülümseyor. Yılmaz 
•ak iıliyoru•.. bat salhyarak perdeye bakıyor-

Kcmal Şakir netaları kanf- du. Şimdi kendiıi•i görür diye 
hrdı ltir şey arıyordu.. ödü patladı. Geri çekileli. Sa-

- Hanı ıeninkisi? at te ne çabuk koıuyordu. 
Kaya l>ir kiat uzattı: Daha on dakika Yar. Ayna-
- itte.. Asıl bu... Ke1tdi ya bakacak oldu. Yanakları 

•Hrim l:.eni heyecana ıetiriM heyecandan kızarmıştı; ıözleri 
riyor. Çapratık duygularımla parlıyordu. Masa üstündeki su 
birlikte parmalcJarım lcarıtacak dolu bardağı aldı. Bir nefeste 
ıuim çıkmayacak sanıyorum!.. içti, içi yanıyordu .. Beş dakika 

Hocasının rözleri içiae ba- kalmıf .. Yine pertle arkasından 
karak: oturaca(ı yere baktı. Piyano 

Ha-yır mu•aff-.k olmak iıti- ona (Özünü) hatırlattı .. 
yorum ve olacaj'ım.. Bütün bir istikbali fıııldıyan 

- Ha f6yle, muvaffak -el- mütebessim du•aklarını dudak-
mak bu iıtetin içindedir Kay.a ı larJna yanafbrarak "mutlu ol-

- Bir kerre tekrar edelim ıun, mutlu olsun Kaya,, di-
•İ? yordu. 

·- Yok L Siz ıidiniz artık Perde yürek çarpıntı ifİ· 
ı~rime oturunca ıi2i yanımtla bi titriyor .. Dışarda •ahırsız seı 
Wliull,_. Jer çofaldı. Bit ça• ıeai t Bir 

Kemal c. .. k daha, bir daha... Deri• bir 
oır- ir tanıdıklarını ıüküt.. Kaya kendiai sahnenin 

kar,ıla•ak Ye l'Öriİplek. heve-
sile salona çıktı.. Kaya bir iki önünde buldu.. Kemal Şakir 

piyanonun bışında onu bek-
dakika oturduğu koltukta k~- Jiyor. f ki adım attı. EJ fakırtı-
mıldamadaa 'kaldı. Seara du- ları durmıyor .. Yüz.üne çevrilen 
runamadı perde arkaıında• yüzlerce rözün aiuhiile, eiilip 
dıtarıya baktı. Ne çabuk! do- kalkıyor, birıey ıörmiyor, pi-
kuz.a varmadan her taraf hk- yaao oau çekiyor ve yerine 
bm bklım ol•uıtu. ıreçiyor. 

Ba kalabahk içinde kaybo- Derinde• bir röiüs ı•çirdi. 
lacak ıibi taaıdık dost ylizleri Ş!mdi içi rahatlamııtı. Hoca-
arqbrclı. lıte t• 6nde bahası, sına tebessümle baktı. 
Y••ıada Araa.. Sevgili kadın - Sonu v•1 -

A vrupada harp olursa 
- Boştoıoıı B11mcı sahl/tdt - 1 

parafe edilir edilmez Moıkovaya 
döaüıü•• satmamak lazımdır. Zi 
ra yellİ aadlatmanın mekanizmaaı 
Ulular derneii ve Lokarllo 
andlqmalarının kadrosu içiade 

if)iyecektir. Dostlarımız Ruslar 
'-u çevre dışında olarak daha 
•üıtakil ve otomatik lı,ir kar
tılıkla yardım isteyorJar. Görüt· 
•eler devam ediy•r. 

Eko dö Pari diyer ki Fraa
aamn son tadilattan f eraıat 
edeceiini zannederiz. 

Juraal ve Matea de F raaıız -
Ruı andlatmasıntn parafe edil-

mesi çok ıecikmiyeceğine ka
nidirler. Hümaaite Ye Jur ıa
zeteleri ise Fraasatla komünist 
propa~aadası üzerinde bazı 

mütkülit buhur edebileceiini 
düıünüyrolar. 

ATİNA 23 ( A.A ) - Eski l olan V eaizelos ile General 
muhalefet rüesaaındm ye ez- Plastiras ııyabcn muhakeme 
cümle 4 eskı ·başbakan, Veni- edilecektir. 
zelos, Papanaatasyo. Sofulis ve Atina, 23 ( A. A ) - Divanı 
Kafandarisin muhakemelerine harp cumhuriyetçi birliiin baı-
divanıharb buz.urunda hu ıabah kanlan olan ve isyaa harekeM 
lıtqlanacakbr. Muhakeme ecli· tine fiilen iştirak eden ıene-
lecekler arasında ayan meclisi ral Papulaa ile general Kimi-
reisi B. Gonaras ile eski ba- sisi ölüm cezasına mahkum et-
k.nlardan, mebualardan Ye ga- mittir. Diğer 12 tGaxnun 4 ay-
zetecilerden de baıı kimseler dan 14 yıla kadar muhtelif 
vardır. hapis ceı.a.larJoa çarpbnhmt-

Burün Fransada bulunmakta Jardır. . ....... 
Balkan andlaşnıası 
Ekonomik konseyinde 

-·-·-·· Başkan Bay Hasan Sakanın 
A. Ajansına beyanatı 

Ankara, 22 (A. A) - Balkan laylıkla bir neticeye varılmı~tır. 
andlaşması istişari ekonomik Turizm işleri için çalı,an 
konseyi başkam bay Hasan komisyon şimdi bu saatta Yu-
Saka konsey mesa.isi etrafında nan delegasyon reisi bay Ha-
Anadolu Ajansı muharririne JU ritakis'in riyasetinde çalışıyor. 
malumab yermiştir: 

Konseyin tetkikine tevdi 
edilmiş olan işJe1 dört komis
yon tarafından tetkik edilmek
te ve bu komisyonlar tU su
retle ayrılmaktadırlar: Balkan 
memleketleri atrasında ticari mu 
~meleyi teshil komisyonu, antant 
•emlekctleri 'arasındaki na1cil 
l'&111alatı kar~, dem nav~ .... 
kO ..-taları ar ... d mihlaka• 
leyi teıhil için yapılacak teş
riki mesaiyi tetkik eden mü-
nakale komisyonu. Balkan 
memleketine ait bir banka 
teşkilini tetkik eden bir ba•
ka kemiıyonu. Balkan memle
kerleri arasmda ıerek hariç
ten ıelecekler için rösterilc
cek lcoJaylaklar işini tetkik 
eden turizm komisyonu. Bu 
komisyonlar ilk küıat celsesini 
müteakip kendilerine tevdi 
cdilmiı olan işleri tetkike baş
lamıılardı. Bunlardan münakale 
komisyonu keadine ait olan 
iıleri ltitirmiıtir. Bu komisyonda 
sorüıülen itler, konseyin Atina 
toplantııındalci kararma ıöre 

1 O Niaancla Beegrad anlaşma 
memleketlerinin müpYirlerinin 
ittirikile Beoi"adda yapılan 
toplanhtla bu mevzular iiıe
rinde uzun uzun tetkiklerde bu
JuauJmuıtur. Bu mevzu üzerinde 
burada yeniden müdavelei ef
klr edildi. Zaten esaslan mü
talea edilmiş ve iyi tetkik edil
miı mevzular olduiu için ko-

I iri !1 lJ {1.w 111 .\<ı/, rt 

Bu mevzu için milli aksyonla
nn hazırlamış olduğu teklifler 
ve projeler üzer nde kolaylıkla 
müsbet ve faydalı neticelere 
varılacağına ümit ediyorum. 

Banka komisyonu da içtima
Jarını bitirmif ıibidir. Vardığı 
netice bir kara projesi haliade 
hariciye vekilleri içtimaına arx
edilmek üzere ikbaadi komis-
yonun raporunda yer alacaktır. 

Antant memleketleri arasıa-

3151 
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da ticari mübadeleler ıtını 
tetkik etmekte olan komisyon 
da uzun uzadıva müzakereden 
sonra bır neticeye varmış bu
lunuyor. Ve komisyonun tah
rir heyeti şimdi verilen bu ne
ticeleri tespit için çahımakta
dır, 

Muharririmizin konsey me
saisinin ne zamana kadar deM 

Pek çok istekler üzerine (Buı:ün) 14.30 - 16.50 - 18.50 seanslarıada 
İzmir halkının cok beyendikleri şaheser filim. 
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LA D A M Ü K A M E L Y A (son defa iÖsterileccktir) 

Bu akıam saat 21.15 ten itibaren 
Fransı z a kademisi azasmdan PlERR 2 BENİOT'nin ıaheıerinden alan an 

Senenin en zengin, en bUyUk, en muhl•f•m fllml 

MOSKOVA GECELERi 
AN ~ABELLA - HARRY BAUR - SPiNELL Y - GERMAiNE 

J)ER~fOZ - P. lliCHARD WiLLM 
Gibi en yüksek Fransız artistlerinin temıil ettikleri ve ROD SANDOR ve DİMİTRİEVİCH 

çı~an orkestreleri ile NAPOLİTEN şarkıcılarının iştirak eyledikleri ve bütün fzmir halkının 
ıorec:eji •uıiki - Aık - Heyecan - Harp Ye hayat filmi. 

Mevsimin En Biiyük Sinema Müsameresi -
FiYATLARDA ZAM YOKTUR 

vam edece&'i sualine başkan 
bay Hasan Saka demiştir ki : 
Komisyonların umumi suret

te faaliyetlerinin yaran aktama 
kadar biteceğini umuyoruz. 
Ondaa sonra umumi içtima
larda komisyonların mukarrera
tanı müzakere edeceiiz. ve bu 
kararlar 10 Mayısta Bükreşte 
toplanacak olan dıf iıleri ba
kanları içtimaına arzedilmek 
üzre bir rapor hali•d• tcabit 
edilecek ve Türkiye dıt iıleri 
bakanı tarafında• Balkan and
laşması dış işleri bakanları 
daimi konseyinin tasvibine ko
nulacaktır. 

Perşembe akıamına kadar 
son celseyi de bitirmek kara
rıadayız. Her halde Cuma 
pnü iktiıadi konaeyia Ankara 
içtimaı nihayet ltulacajı •u
laalrlralrbr. 

Selinik, 22 (A.A) - Üç&n
cü divanı harp Serea orduıu 
ihtililcilerininin muhakemesini 
~örerek ıekiı ida• ve btf 
hapiı cez.aıı vermiıtir. 

Mahkumlana araaında Se
rez fırka kumandanı General 
Ağıaoatopuloa dar vardır. 

Diier taraftan Stlbik ıuıe
telerinin iyan Ye •ebıuUD lza
ıınıa ve diier siyui ricalia 
muhakememeleri Laria'da tle
Yam etmektedir • 

-
Türk gazetecileri 

Berlinde 
Breslav, 23 ( A.A ) - Aba• 

matbuatı ulusal birliii tarafı•· 

dan davet edilen Türk matltu

abnın 8 mümeuili dün auraya 
ıelmiftir. Türk •azetecilcri AJ. 
manya dahilinde ltir tetkik ıe
yabah yapacaklardır. . ........ 

Türk mühendisleri 
40 Türk mühendisi ve tarihçileri 

Moskovada bulunuyorlar 
Moıkova, 22 (A.A) - 40 

Türk mühendis ve talebesin
den bir ~rup buraya gcJmiıtir. 
Bunlar Sovyet mensucat fab
rikalarında ameli dersler iÖr
dükten sonra Nazilli mensucat 
fabrikasında çahıacaklardır. 

Türlutroy baımühendiıi Zia
Jinde Türkiyeden Moakovaya 
dönmüştür. 

Moskova, 22 (A.A) - Türk 
tarihçiluı cemiyetinden Muıaf
fer, tayyare cemiyeti reis mua-
vini Şükrü, :ıiraat mütehassıs
larından Ertekin, matbuat umum 
müdürJüiü mümessili şekip ve 
Ulus tahrir heyeti müdürii Na
suhi buailıı ~"•Y• gelmit
ler •e bDyftk ~içi batta olmak 
üzere TOrkiye elçilik erkinı, 

dışarı ileri komiserJiği, matbuat 
müdürü, şark dairesi müdiir 
muavini tarafından karşılanmış
lardır. Misafırler Moskova ıi a 

\ m;ı/ ('ı mı1" 

1 Mayıs şenliklerinde buluna · 
caklar ve sonra Lenin2'radı ıe
zeceklerdir. 

imam Nikahları 
İmam nikahı ile evlenenler hak

kında tedbirler alınacaktır 
İstanbul 23 (Hususi) - Medeni kanunumuza raimen imam 

aikahı ile evlenenlerin mevcudiyetini naz.arıdik\cata alan sala-
hiyettar makamat böyle ıayriresmi evlenenler hakkında ciddi 
tedbirJer alınmasına karar vermiştir. Maliye bakanlıiı dul maaıı 
aldıiı halde bu ıekilde evlenen ki\dmların maaşlarının kestiril
mesi için kanuna kayıtlar koyduracaktır. 

Türk Gazetecileri 
Breslavda şereflerine büyük 

Bir ziyafet verilmiştir 
Brulav 23 ( A.A) - Breslav tehri dün Alman uluıal mat

buat federasyonu tarafından davet edilen Türk gazetecileri fe· 
re fi ne büyük bir ziyafet vermiştir. Bir çok Sluyalı şahsiyetler 
bu ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

Lehistan - Almanya 
Ankaraa 23 (A.A)- Lehiı

taa elçiliğinden iÖnderilmiştir: 

Lehistan ile Almanya arasın· 
da aiyasi ve asksri teıriki 
mesai .için bir itilifname akte
dilmiı olduiuna dair ecnebi 
menaltiinden sızan haberlerin 
asıl ve esası oJmadıj"ı gibi bazı 
Fransız gazetelerinin neşretmiş 
oldukları metin de uydurmadır. 

Varşova, 23 ( A.A J - Hü-

Türk kuşu 
Ankara,22 (A.A)-Türkkuşu 

üyeleri yarın ıaat on yıclide 
tayyare cemiyeti ıeael merkez 
mnaaında toplanacak ve dera
lern laaılamak içi• yapılacak 
hazırlıklar iıcriade konuıa-

caklardır. Üye sayııı seksen 
yediyi bul•uıtur. Ceaçler ua-
11acla uçuculuia kartı eefin 
ltir il••• •• COfkwalak nrtl1t. 

kümet ıazetesi olan Kurjer 
Codzienny, Lebistanla Almanya 
arasında gjzJi andla,malsr bu
Junduku hakkındaki yabancı 
haberleri tekzip ederek ıun
Jarı yazıyor: 

Bu haberler Avrupanın gar
bında Lehistan için müsait bir 
hava yaratmak maksadiyl• ve 
kasten yapılmış tecrübeler ma
hiyetinde telakki edilmelidir. 

Muallimler 
Tayyaresi 
Ankara, 22 ( A.A ) - Bir 

tayyare satın alınması içia •u
allimler arasıada bapya• te
tıbbüs ilerlemiıtir. P~ yalua
cla ordumu muallim atlı•ı ta-
11yacak bir tayyaıe ltazaaa
allbr. 



..,.Hec Yenı .Asır 

Sümerbank genel heyetinde 
Ekonomi Baka 

ham madde 
Cel"I ayar sanayi faaliyetini 

esele · ni uzun uzadıya anlattı 
............ mllllı1 __ !=-m ____ __ 

MUHTELİF SUALLERE AYRI AYRI CEVAP VERDİ 
Ankara, 22 (A.A) - Sü

merbank heyeti umumiyesi
nin dünkü toplantısında işti
rlk etmiş olan bazı saylavlann 
izhar ettikler arzu ve temen
nilere karşı ekonomi bakanı 
Bay Celal Bayar şu beyanat
ta bulunmuştur: 

Umum müdür veya idare 
meclisi reisi rakamlara ait olan 
arzunuzu tatmi11 edici sözler 
söyliyeceklerdir. Bca yalnız 
işin prensibini, devletia siya
ıeti itibariyle değil Sümer 
banka verilmiş vazifeler ba
kımıadaa arza hazırım. Heye
tiniz bir kazaaç müessesesi olan 
Siimerbankıa umumi heyeti-
dir. Bu sıfat haricinde veka
letimden sorulması arzu edi-
len sualleri warsa arkadaşla
rım, için daima ffır•at var de
•ektir. 

Yerll mallar pazarı 
Arkadaıımız. Emia Sazak 

yerli mallar pazarının satışla-

rından bahsettiler. B. Eminin 
enditelerini şöyle seziyorum. 
Yerli •allar paurı Andetay 
•atıı yaptıiı taktirde aemle
kette bir kısım halk iısiz ka
lacaktır., Bunları itlerinden 
mahrum etmemek için bu teş
kilatı tevsi etmemelidir di
yorlar. Bu e.saı bizim de ih
mal etmedijimiz bir düıünce- 1 

dir. 
.Angro satıtları 

Sümerltankın esas fasliyeti 
anıro satıılardır. Kendi pazar
lannda satıp arzettiii ıeyler 
iae daha ziyade yerli mallannı 
toplu bir halde ~östcrmek •e 
rakip yabaacı malJar aratmiya
cak vaaıfta olan bu nevi ma
mulaba muntaıa• talep ve i5-
tiblalriai kolaylaşbrmaktır. 

Sun't ipek meselesi 
Sun'i ipek hakkında zanne

derim ki müteaddit defalar 
bahsettik. Bir defa daha ıö
rüıümüzü tekrar edeyim. Sun'i 
ipek içia J'Österilen cndite 
naturel ipej'i vurmasıdır. Zan
nolunduj"u jibi sun'i ipek tabii 
ipeii vurur, satıılarını, istihsa
Iihnı azaltırmış, sanayi proira
mımız tanzim cdilirkea bu ci
het telcnisiyenlerimiz tarafından 
uzua uzadıya arqtınlmlfbr. 
Biz.im •ardıfımız kanaat ,udur: 

Tablt fpek •UrUmUne 
yardımcı 

Su•'i ipek teknik ve ekoao
mik sebeplerle her yerde ara
nıyor. Ve dolayisile istibsalah 
da durmadan artıyor. Fakat bu 
istihsalitın artması yanında 
tabii ipek iıtibsalat ve sarfiy:..-
tı da u:almamaktadır.Sun'i ipek 
hakikatte tabii ipek sürümüne 
yartlımcı vaziyettedir. Memle
ketimiz.de sun'i ipekle karaşık 
mensucata karışık damiası vu
rulursa tabii ipek mareseıini 

muhafaza eder. Sun'i ipek yal
nız tabii ipekle karıştırılmak 
veya sun'i ipek mamulatı için 
deiil hali ve muhtelif ihtiyaç
Jar için de bol bol isteniyor. 
Ve ithal ediliyor. Biz hem za-
ruri 2'Örülen bu ithalatı dahildt 
imalata karşılamak hem de 
memlekette tabii ipek üzerine 
tesirlerini takip ve kontroJ et
mek içindir ki bu işi Sümer
bankın eline vermiş bulunuyo 
ruz. Buna rağmen menfi bir 
netice çıkarsa milli ekonomi 
lehine mesel eyi halletmek im
kanını muhafaza etmiş bulunu-
yoruz. 

Tiftik meselesi 
Süleyman Sırrı içöz arkada

şımız kendilerinin aıık olduiu 
tiftik meselesini daima bize 
aşk ile hatırlatırlar ve kalbi 
heyecanlarını bize de aşlamıya 
çalıtırlar. 

Sırrı lçöz Allah te-
sirini halketsln •• 

Ôkoaomi bakaaı Celil Bayar 
cle•amla - Tiftik iptidai bir 
••4.A•1'ir. Güzel ve atk ile 

bahsedilmeğe değer. Buna 
şüphe yok. Fakat her güzelin 
olduğu gibi, kendi güzelliğin
den ve ~sizliğinden doian 
zorluklar da vardır. Hazan 
alıcı, hazan satıcı İç n nazlı 
olur. Bu yıl kendilerinin de 

tiftik için şimdiden birşey söy
lemek istikbale ait bir ümit 
ifade etmek olunur. 
lh acat sanayii meselesi 

Tiftik şanayii meselesi naza
ra alına bildiği anda düıüne 
cei1iz. 

Bay Celal Baycw 
i~ab. ettikleri ~eç~ile .d~icr ip- 1 >:rkadaşlar pamukludan bah-
thlaı maddelerımız gıbı bunun settiler. Ve Japonya misalini 
fiyatları da yükseldi. Bu daki- verdiler. Ayni zamanda japon-
kada yine değer . fiyatın! mu- ı ya bütün dünyayı maliyet fiya
~afaza e~~ktedı.r denılem~z b itibarile korkuttuju için di-
ıse de gunluk !ıy~tlarda~ zı- ter ecnebi sanayii hiç olmazsa 
yade yıllık vasatı fiyatlar uze- .. - d·c.1 d b 1 ki v 
· d .:ı k 'kti' d musavı ra oe e u unma ıi'ı· 
rın e aurma ı za e er. . . 
Benim ıörüşüme ıcöre, Tiftikle mızı tem~nm ettıler. . S.ümer-
alikadar elaalar geçen yılın b~nkın elın~e bunun ıçın tek 
piyasasından memnundurlar.De bır bez fabnkuı vardır. Bakır-
mek oluyor ki hükumet diğer köy fabrikası. Bu fabrika eski 
iptidai maddeler ~ibi tiftik ,eylere alem olduj'u için söyli-
sa tışlarınm alakadarların yuzu- yorum. Sultan Mahmut devrin· 
nü ıcülaürecek bir i.ttikamet den kalma. tanzimat devrinden 
alması için düşünmüı ve ted- sonra ilk heve!" olarak vücuda 
bir almıştır. Düıünmekte ve getirilmiş bir şeydi. Ahşap ça-
icabeden te,?.nirleri .~l~akta tılar albnda çeşit çeşit makina 
devam edecei'ı de tabııdır. kolleksiyonundan mürekkepti 

TlftlOln kıymetlenmesl Bunu modern ve muntaza~ 
için . 

T 'ft• - · - ı L bır şekle soktuk. Geçen 
ı ıgın mamu K;ISmına ie- l Av el b . 

lince; Diğer bazıları için dü- yı ı~ ~ustosun an . e~ı bu 
şündüğümüz iİbi bu maddenın yenı şekilde çalışıyor. Blanço~ 
rasyonal Ye devamlı bir kıy- muzda dört aylık bir hissesi 
metlcnme istikameti almasını vardır. Bu itibarla pamuk sa-
temin için tek çare memleke- nayıın.ızın Sümerhanka bağh 
timiz dahilinde sanayiini vücu- sanayi manzumesi içinde ran-
de ıretirdiğimiz mallar kıymet- tabilite bakımından me'lkii şu-
Jeniyor. dur, budur diyebilmek imka-

Pamajiun vaziyeti nına henüz malik de2"iliz. Fa-
M~seli .pamuk fiatları bey- kat şunu rahat ve katiyetle 

nelmılel pıyasalarda ne dere- _ r bT . k' t k .k 
celerdc sukut İstikameti alırsa ~oy ıye ı arız ı, ev Dl mura-
abın memleket sanayiinin de- abeyc ve olıunluga ve rasyo-
vamlı talep vaziyeti Türk müs- nel çalışmaya ve çalış~ınnaya 
tahsile dünya piyasası fevkin- ~er şeyden çok ehemmıyet ve-
de bir fiat temin ediyor. rıyoruz. Bu bakımdan fabrika-

lstlhlak stokları lara yalnız yeni makinalar de-
Yünde ele böyledir. ğil yeni mantaliteyi de beraber 
Yün ve pamuj'un mamulünun sokuyoruz. Rasyonel çalışma 

memleket dahilinde kafi istih- ve teknik kontrol arkadaşları-
Jak olanı mecuttur. Bugün is- mın endişelerini tatmin ve ar-
istihsal vaziyetimiz bu ihti- zularmı temin edecek muasır 
yacı tamamen karşılıyamadı2'ı medeniyetin bize gösterdiği 
için hariçten de bir hayli pa- yeiane yol budur. 
muk ve yün mensucatı soku- DUnle bir mukayese 
yoruz. Bugünkü milli unayi Eskiden devlet müeısescle-
düşüncemizle Tiftik arasındaki rinde yalnız mali kontrol dü-
ihtilaf ta bur~dan başlamakta- şünülürdü. Bütün zihinler bu-
dır. Tiftiğin memleket tlahilin- nun üzerinde işlemi~tir. Biz 
d~ mamul istihlak atanı yok fabrikaları aldı2"ımız zaman 
gibidir. Halbuki biz buzünkü yalnız eskimiş ve natamam 
proğramımızda ilk önce hem makineler de2'il bu eskimiş ve 
iptidai maddesi memlekette ye nakafi zihniyetle de karşılaş-
tişen, hem de istihlak alanı tık. Ceserctle söyliyebilirim ki 
kafi derecede memlekette mev- seleflerimizden kalan fabrika-
cut bulunan sanayii ele almış larla bizim fabrikalarımız kıyas 
bulunuyoruz. Mamul ihracatı kabul etmiyecek derecede 
meselesini henüz aazarı dik- farkhdır. Murakabenia hiç 
kate almıı deiiliı. Bu itibarla bir ,eklintlen çekinmiyorur. 

1 

Fakat en çok ahemmiy~t ver
diğimiz ve ehemmiyet verilmesi 
lazım kanaabnda bulunduğumuz 
asıl müşkül ve faydalı olan 
şey teknik murakabe ve kont-
roldur. Her gün daha fazla 
tahakkuk ettirmiye çalışhitmız 
şev budur, En yüksek tek
nikle ven rasyonel ıekilde ça
Jışacagı:z:. Bu suretle maliyet 
fiatlarına müessir bütün un-
surlarda tasarruf temiai mali
yeti asgariye düşürmek hede
fimizi teşkil ediyor. Müdürün 
$İmdi vereceğ-i rakamlardan an
lıyacaksını:z: ki her yıl malivr~ 
flatlnrı «ikkate değer bir ~il<
yasta düşmektedir. Buna rağ-
men bugüu icin yeni mali
yet pahalıdır. Evet buna birkaç 
yıl tahammül edecei"iz. Bu 
wiJli bir horc milli bir ih
tiyaçbr. Nasılki beş yaşındaki 
bir çocuktan yirmi yasmdaki 
bir atletle koşarak şampiyon 
olmasını istiycmezsek henüz 
tee.ssüs devresinde bulunan sa
nayiimizden de ayni şeyi he
men bekliyemeyiz. Fakat bütün 
esasları, diğer milletlerin yürü
düğü yolları t mamen biliyoruz. 
Ve o vollann en kestirmesi 
üzerinde koşuyoruz. Kınca di-
yebileceğim şev, kurulan milli 
sanayiin en teknik ve modern 
es:slarla çalışmakta olduğudur. 
Goz kamaştırıcı neticelere ere
cektir. Fakat bunun zamanını 
ben söylemiyeyim. siz tahmin 
ediniz. 

Fiyat meselesl 
İhsan Tav (Bayazıt) - Bu fi

yatlar itiyat haline gelmesin, 
ilinihayc devam etmesin. 

Ekonomi bakanıCelal Bayar 
devamla : Memlekette hiç ol-
mazsa milli istihlaki karşıhya
cak milli bir istihsal lezımdır. 
Mesela pamuklu dendiği zaman 
fabrikalar kurulmu,, hariçten 
ithalata lüzum kalmamış, milli 
zaruretler tamamen tatmin edil
mi1 olmalı. Böyle bir vaziyete 
relindikten sonra bu hal dü
şünülür. Biraz evvelki izaha
bmdan memlekette kurulan 
saaayiin meml.-.kctte alakadar 
müstahsilleri de ne suretle 
himaye ve menfaattar ettiii 
anlaşılmıştır. Maliyet meselesini 
da en az zamanda hal için 
nasıl .çalışmakta olduiu•uzu 
söyledım. Zamanı ielince ve 
lüzumu duyulursa müstehlikle
rin hukuku da 2'Özetileceii ta
biidir. Ne!ekim bazı san&yide 
bu yola gırmek üzereyiz.Miııtal-
leri de vardır. Memleketin 
iktisadi manzarasını sanayi aok
ta1'ından şöyle ıcörüyoruz. 

Ham maddeclllk 
Ham maddecilik demek sa

dece müstemleke hayatı yaşa
mak demektir. Binaenaleyh 
ham maddeci olacaiız ve ma
mul maddeyi en ucuz nerede 
bulur sak oradan alacai'ız de
mek memleketin müstemleke 
olmasını kabul etmek demek-
tir. Fakat biz bir sanayi man
zumesi lı ura bilir miyiz. İtiraf 
etmek lazımdır ki bunun için 
tereddüt ettiiimiz zamanlar 
olmuftur. Halbuki bunu bu2'in 
bize Sümerbank yapıyor. Hala 
da arzu ettiğimiz derecede 
mühendisimiz, amelemiz yoktur. 
Bunu da Sümerbank yetiştiri
yor. Kemiyet itibarile noksan
bğı keyfiyetten telafi ediyoruz. 
Saydıiım muazzam işleri fÖ
rcn Türk gençliiiain yüksek 
l<abiliyet ve zekasıdır. (Bravo 
sesleri) 
iptidai madde meselesi 

Biz hesaplarına ve kabili
yetlerine iÜYenerek karfımza 
çıkmaktayız. Bunların adetleri 
kalifiye amelemizin sayısı rün
dcn güne artıyor. Bir memle
kette esaslı bir sanayi mevzuu 
bah~olurk:cn karıılaıılma11 li
z:amtelen birkaç •Hele •ardır. 

24 Nisan 193:t 

F ransanın memleketimi· 
ze ayırdığı kontenjanlar 

Fransanın memleketimize 
vermiş . olduğu 3 ve 6 ayJık son 
kontenıan hisseleri aşağıda 
gösterildiği miktarlarda arth
nlmıştır: 

1 - Nisandan Eylül sonuna 
kadar olan müddet için •erile• 
hisseler: 

BAKLA 
Evvelce verildiii bildirilen 

27,900 kentale 2,100 kental 
zam edilerek bu hissemiz 30 
bin kentale iblağ edilmiştir. 

NOHUT 

arpa kontenjanı bu müddet 
içinde memleketimizce kulla-
nılmadıi-ından, bunun müddeti 
6 ay uzatılmak suretile evelce 
Yerildiği bildirilen -4544 ken
talle 18,544 kentale çıkarıl-
mıştır. 

3 - Nisandan Haziran so
nuna kadar olan müddet için 
verilen kontenjanlara yapılan 
zamlar: 

KABUKLU CEVİZ 
Evvelce verildiği bildirilen 

450 lcentallik hisseye 50 kilo 
Evvelce verildi2'i bildirilen zamedilerek 500 kentale çıka-

2700 kentale 7300 kental zam nlmııhr. 
edilerek nohut hissemiz 10000 Ew•elce verildij-i bildirilen 
kentale çıkarılmıştır. - 765 kentalJik hisseye 135 kea-

MECİMEK : tal zam edilerek 900 kentale 
Bu maddeden memleketimi- çıkarılmııtır. 

:ıe 5,000 kentaUik bir hisse 4 - Evvelce 2000 keot&l 
temin edilmiıtir. olarak bildirilen fasulya kon-

2 - 1935 yılının ilk üç ayı tenjanımızın 1000 kental oldu-
için verile• 14.000 kentallik iu anlaşılmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
f ptidai madde : Bunun memle- retle verildi. Ve memlekette 
ketimizde her çeşidi ya me•- ihtiyaçtan fazla şeker teraküm-
cnt veya yeti4tirilmesi kabildir. de bu suretle doj"du. 
lstihlikini temin ettiiimiz aada Şeker •anayll ne halde? 
kalite ve kantite itibarile arzu- Memleketimizdeki şeker sa-
muzdan üstün bir hale süratle nayii tesisatı 20 - 25 milyon 
gelebilir. Dahili Marse : O da arasmda bir s~rmay':yi temsil 
vardır. Şu halde kabiliyet me- eder. Bunun mutcdavıl serma-
selesi kalıyor. Türktia kabili- ye!i .. 10 • 15 milyoa. araımda 
yetinden şüphe eden kimse deıııı~~or. .J?.e~ek kı teker 
olmamıştır. Milletimin zekisıa- sanayı~ dedıfımız zaman bur~-
dan gü•endij'imc göre bu mem- ya b~glanmış olan ~O - .3~ mıl-
leketin en parlak bir sanayi yon hra arasındaa bır mı!h ser-
memleketi de oJacaj"ına iaan- Yet mev:z:uubahs demektır. Bu 
mam lazımdır. ( BraYosesleri) rakam hepimizin iftiharını mu-

istlkbal dUfUncesl ~~ ol~bi~ir. Şu h~ld~ ~ükfıme-
İ t'kb 1 h kk d k' d- .. tinız ıktısat vekaleti ılk defa 
s ı a a ıa a 1 Ufuncem olarak böyle büyük bir serma-

budur. Ve bunun tahakkukunu · t k- "f tt•v · b' · t . . . .. yenın e asu c ı&'ı ır ış e 
mılletimın yuksek şaası namına çok hassas bir rol almış bulu-
dilerim. nayor. Bu taraftan bu sanayiin 
Şeker meselesinden de arka- bozulmaması için lizımielen 

daşlar bahsettiler. Hükumet rei- dikkati esirgememek, diğer 
sinia Büyük kamutayda okudu- taraftan da vergi noktasından 
ju proıramında şeker fiyatla· fedakirlık yaparak ve icabın-
rının indirileceii meyzuu bahis- da Paacar müstahsillerioi de 
tir. Bu mevzu üzerinde müte- fedakarhğa davet ederek mem-
hassıslartarafındaaehemmiyetli I-:kette fe~er. fiatini normal 
surette yapılan tetkikat bitiril- bır hadde ındırmek karann-
miştir. İcra vekilleri heyetinde dadır: 
tetkik ve müzakeresi devam Hulasa arkadaşlar, size 1ıa-
etmektcdir. Yakında zaa11edi- dettij'imiz Türk milletinin be-
yorum ki bir •eticeye vanla- nİ•sediii Ye cliycbilirim ki dün-
caktır. Şeker sanayiinde üç ya efkirı umumiyeıinin dikkat 
esası nazara alıyoruz. E••eli ve alaka ile rözetlcdiii sana-

yi pr•iramımızın dörtte üçü 
şekarin fabrikalara •afiyeti, 

ı hazırlanmış Ye büyük bir kıs-
ve fabrikaların kazançlan. kin- mmın inşaata da 14 ay içiada 
ciıi, şeker maliyetinde esas k 

İ mal edilmiıtir. (Bravo sesleri) 
unsurlardan olaa pancar fiyat- Gelecek yll temell 
ları. Üçüncü olarak vergiler. Gelecek yıl içinde temcileri 

Memleketımizde ,eker sarfi- ahlacak olanlar da vardır. Her 
yatının 85,000 tona kadar çık- ıeyleri tamamdır. Önümüzdeki 
tığmı iatatiıtikler l'Öıteriyor. yıla kalmalan hesapluı üze-
Mevcut 4 fabrikanan istihsal rinde •eııul bulunmamızdan-
kabiliyeti İH 76 ltia toadur. .lır. iktisat vekaleti Sümerbank 
Fiili istihlak ise iki yıldır ve milli bankalara saaayi proj"-
55,000 ton raddelerindedir. ramı tatbikatını tevdi etmekle 
Demekki bupnkü sarfiyata k 
nazaran faltrikalarımız.ıa iıtih- endi cephesinden iyi bir iş 
sal kabiliyeti yüksektir. Fakat yabbiıaa kaaidir. ( Tasvip 
yarına nazaran eksiktir. Şu ıesleri) 
halde ıekeri ucuzlatmak sure- İtin esaslarını verdikten son-
tiyle halkıa ıeker istiblikını ra artık dokunmıyorum. Rc-
çoialtmak ve halkın bu mad- alize olduğuau görmekle zewk 
dedea fıdalanmasını kolaylaş- duyuyorum. Sümerbank ve 
tırmak taraftarıyız. Hükümet milli laankalanmız içia bundan 
bu noktadan icabeden her fe- sonra düşündüiümüz ikinci Jbeş 
dakarhiı ~öze alarak her üç yıllık bir proıramdır. Bunun 
maliyet elemaaına tesir yap•ak üzerinde çalışmakta olduiu 
kararındadır. muzu söyliyebilirim. Fakat bize 

Şeker •tokları biitün bu mvaffakıyeti temin 
Arkadaşlarımızdan birisi stok eden diier bir sebebi de söy-

1arı tetkik ederken Utak fab- lemeliyim. Para.. Bu parayı 
rikasındaki şeker stokunun faz- ltiıe muntazaman temin edeo 
lahğından bahsettiler. Hakika· maliye vekili arkadaşıma mü-
ten bu yıl fabrikalarımızda te- •aadenizle huzurunuzda teşek-
ker stoku reçen yıllardaki kiır ederim. (iştirak ederiı 
stoklardan fazladır. Bu meyan- sesleri) 
da Uşak fabrikasının stoku da Münevver bir ••• ! kkUI 
fazla olabilir. Hepsi 46000 to- Sü•er bank müntvver bir 
nu bulan bu stokun sebepleri teıekkül haline gelmiştir. Ve 
fatla pancar yetiştirilmc5İnden iclmektedir. Mali murakabeyi 
fabrikalarımızın geçen yıl nor- orada tesis ettik. Teknik mu· 
mal denecek derecede fazla rakabeyi de mutlak olarak sağ· 
istibıalit yapmalarından ve fİm- lamlandıracağız. Ve bu netice· 
di ıöyliyeceiim sebepten ileri yi de elcle ettii'imiz anda Sü-
fel•iştir. merbank ta, kendisinden bek-

İktiut vekaleti 1933 yılı so- !ediiimiz semereleri bize ve· 
nuna kadar iÜmrüie ielmiı recektir. 
olan şekerlerin ithaline müsa- Arkada,larım bunun üzerin-
adt etmittir. Bunda iki esası de çok hassastırlar. Ve bunu 
düıünüyordu. Her ne sebeple da yapacak kabiliyettedirler. 
olursa olsun vatandaşların bak- ô r 
h haksız hariçten getirdikleri yle zannediyorum ki kabi ı· 
şekerlerin uzun müddet aiim- yetlcrile iÖsterdikleri İf itiba-
rüklerde kalması ycti,tirilmiı rile tetckküre ş:.ayandırlar. Ken· 
•illi ıermıy~nin zıyanı mucip dileriae teşekkür ederim •• 
olacaktır. Bir tiefaya mahsus takdirlerinize arzeaerim. ( Al· 
olmak üıere müaaatle l.u su- kıılar ) 
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Papa sordu: 
- Na~ıl oldu Garkonyo .. 

Htpsi oldu, bitti. bileklerine 
topuklarına kaılar zencirler vu
rularak bu durumdaki ceza 
•vine atıldı. Lakin çok uğraş
tılı. Epiy zorluk çektik. Beş 
kiıi ISldü, üç kişi yaralandı. 

- Ölüler kaldırılsın, sai ka
lanlara da elli Altın daiılsın. 

t
Jlı•alyeyi hapıe atbiından 

ıll gülen Garkonyo bir ara
" S.ıara döaerok deıii ki: 

i& - Na11l Monaeııyor.. Bu 
a inaamayıa demekte halı:

ıııı var mı imit? 
1. - Halı:kıa varaıı Garkon
~up.. (Babaaına dönerek) 

aklıma ieldi itaba.. Ben 
lıa önce Garkoayoya ( Sent 
ari Mlaör) manutırının ge

lirini vadetmiıtia. 
- Oaun olsun.· 
Garkonyo yerlere kadar eii

lerek Papanın yanından çıktı. 
Altıncı Aleluandr yalaız ka
lıaca Sezara ıordu: 

- Nasıl bciendin mi oğlum? 
Stnia hançerin F ransovanın 
lıaaını meydaı.a çıkarmaya ye
lectk mi idi? 

- Hakkınız varmıı balııa .. 
- Şimıii baııa kont Almayı 

lııuraya ıetirecek bir adam la
:um. 

- Bu işi Altoreye verelim. 
Gerçi şu alçak Ra2astanııı ya
•ıuıa ıeldiii ıündenberi o ba
na bir az lurılmıı ise de yine 
bu iti Aıtoreıien daha eyi ba
,aracak baıka adam yoktur. 

- Peki iti Astoreye vere
lia. Şimdi beai bir az yalnız 
J.ırakınıı. Kız kardeıiaizle iÖ
rü ecelderim var. Politikadan 
n seace dejerl elmıyan bazı 
i~ler üzerinde lı:oauıacatıı:. 
Yer•ltı h•plshanealnde 

Bir ıı-ün evveline kadar bii
yülı: J.ir lı:ahramaa 11yılaa ve 
döiiif alanların•• çarpıı•asıa· 
dan büyük tlmitler bekleae• 
Ra211tan Papanın yaaıada bil· 
difimiz durumda aynlınca artık 
Romadaa uzaklaıacatına ••Tİ· 
niyor ve adımlarını ııldaştıra
rak bu alçaklar diyanndan 
kaçmaia 11va1ıyordu. Belde
•edifi bir dakikaıia aıuızıa 
lcuvvetli eller onun kollarıaı 
yakaladı. Boyauna bir koko
lete atıldı. Bu suretle tuzaia 
liüşilrillea Şövalye sesini çıkar
tııakaızın ıilkinip ı.u adamların 
elinde• yakasını sıyırdı. Papas 
Garkonyo tutun bailayın diye 
bap-ınrken Şövalye bir sıçra
Ytıla kendisini bir köşeye attı. 
Duvara dayanıp kendisini ko· 
rumalı: için lı:ılıncına davrandı. 
lakin kılıncı çekmek üzere 
iken Garkonyo lolıncı kaptı ve 
uzua lııir kahkaha atarak "do
nıuzun diıini söktük,, dedi. 

Raiastan "ya... Bu!,. Diye
rd, hançerini belinden çıkar
lllış aol eliyle kafasındaki ko
koleteyi \.ıkarmaya savaşırken 
kudurmuş bir Arslan ıibi düş
ınanlarının üzerine saldırmıya 
'•vaımııtı· Şövalyeyi yakala
ınaya uirafan on beş kişi Ra
lfö:stanın üzerine yürüdüler. 
Söiüşmel~r arasında boiaz
laşma çok az sürdü. Şövalyenin 
hançeri önüne rastıı-eleni11 a-öi
süne, omuzuna batıp çıkıyordu. 

Ra2astan birdenbire yere yı· 
kıldı. Papas Garkonyo iki ki
tinia taşıdığı iplerle Şövalyenin 
"Y•klarını, kollarını sımsıkı 
lıatlattı. Verdiği buyurukla onu 
alıp iötürdüler. Başına ıı-eçiri
~~n kokoleteyı boğ'azına kadar 
ıııdirdiler. Ayaklarınd~n tutup 
•Üriildediler. Bir takım dar yol
l•rdan reçerek bir merdivenle 
Yer altına soktular. Buradan 
•ç.!!uı bir kaoı içinden zencir 

ıakırtıları işililord•J. 
Şö•alyenin bileklerine, ayak

larıaa demir halkalar ıı-eçirdi
ler. Buaun her birine birer ki
lit vurduktan sonra başından 
kokoletesini çıkardılar. Hapı· 
edildiği yerin içinde iğrenç 
hayvanlar, iri öriimcekler duvar 
taşlanaın üzerinde koşufuyor
du. Kokulu pis sulana içinde 
Şövalyeye oturacak ne bir ka
nepe ve ne de yatacak bir sa
man yatak vermemişlerdi. Zea· 
cirler ancak iki adımlık lııir yer 
içinde dolaıtırabiliyo;du. Ya
nına yalnız !tir su destisi ile bir 
parça ekmek bırakılmıştı. Sent 
Anj şatosunda üstüste altı ııra 
hapiılııane vardı, Bunların biri 
birinci katta, diğerleri yeral
tında idi. Bunlar hapishane de
iil bir cehennemdi. Birinci kat
taki hapishaneye Şato zabita
nının hafif cürümlerden mah
kum olanİarı konuyordu. İkinci 
kat idi hapse mahkıim sü'lere 
ayrılmıılardı. Üçncü kat hıuız· 
lara ve katillere, dörıiüncü kat 
ölüm mahkumlarına mahsustu. 
Buaların altındaki beıinci kat 
havasız ceheanem yeri de ken
dilerinden korkulan korkunç 
cinayetler işlemiş bulunaıı •ah

-kemesi iÖrülecek suçlular için 
idi. Altıncı zemin katı itkence 
yeri idi. Buraya bir iple sal
landırılarak iadirilf'nler ne otu· 
rabilir ve ne de yatabilirlerdi. 
Çünkü kuyunun içinıie imiı 
iibi dizlere kadar piı ıular 
vardı. Bu suların içerisıne yı
lanlar, kara kurba2"alar, koca
ma• sıçanlar atılırdı. Bu hay
vanlar iUnlerce aç kaldıkların• 
dan indirilen her hanai bir mah
kumun Uzeriae atılırlardı. 

İşte yı.lnız Papa Sezar ve 
Lükres taraflarından bilinen 
dar yoldan reçirilerek v ati
lı:andaa Sent Anj fatesuna ie· 
tirilen Raıı-astan beıinci katın 
l!ç locasından birinde ıencirlere 
vurulmuıtu. 

Papas Garkonyo ile Şöval
yenin aon defa lıirbirleriae a-öz
lerini dikerek söamek bilıai
yen bir düımanlıkla balı:ııtılar. 
Papas adamlannı alıp çekildi. 
Şövalye yalnız baıına kalınca 
kendi keadine konuımaya ko
yulıiu. 

- Düıman kaçtı, buaunla 
beraber ben de bittim. Lakin 
dü,maalara inliyerek öldüiümü 
ıı-östenniyeceiim. 

Şövalyenin bütün düşünce

lerine ratmen Borjiyalann in
tikamından kurtulması imkan
sız iibi idi. Yalnız bu!unduiu 
yer çok korkunçtu. Bununla 
beraber Primverden ayrıldığı 
dakikada duydu(u acıyı ıimdiki 
durumundan daha az buluyor· 
du. Düşüncesi de şöyle idi. 
Eier hapse konulmamı§ olsaydı 
Bor jiyaların kendisine a-öster
diii eyiliklere karşı bu alçakta 
dilşmanlık beslemiyecekti. Li· 
kin şimdi Borjiyılar onu hak· 
sız yere hapsettiklerinden vic· 
danı rahattı. Eter bir lı:erre 
ouradan yakasını sıyırabilse 
koşacaiı ve beraber çalışacaiı 
yer Primverin yolu olacaktı. 

- ,t.,,·euu ı•nr -

Rus kabili sevk 
Balonu 

Mosko ·a, 23 (A.A) - Sov
yetlerin en büyük kabili sevk 
balonu olan 18,500 metre mika
bı hacmindeki balon dün uzun 
bir uçu~ yapmıştır. Mürettebatı 
23 kişiden mürükkep olaa bu 
muazzam balon 30 saat 20 
dakika havada ka.:mıt ve Hatta 
122 kilometre kadar aüratle 
uçmuıtur. 

Bir Skandal 
Etrafında 

Romanyada Skoda Mes
elesi ve divanı aliye 

Verilmesi istenen 
Bakanlar 

Uzun zamandanberi Roman· 
ya eflı:in umumiyesini İfial 
eden ve etrafında o kadar 
dedikodu uyandıran "Skoda,, 
meselesi, bu müessese ile hü
kumet arasında mukaveleaia 
yenilenmesi ve bu işte suçlu 
ıı-örülen eski iki Bakan ile ba
zı ileri gelen hükumet memur
larının divani aliye ve mahke
melere verilmesiyle kapanmış 
bulunuyor. 

Resmen meclisi son toplan
tılarında !tir taraftan parla
mento muhtelit komisyonun 
11bık harbiye bakanı ieneral 
Hanri Cihaskiyi mukavelenin 
akdinde mütemail usullere ri
ayet etaemek, salihiyettar 
makamların mutaleasını alma
mak ve fiatlarda devlet me
nafiini gözetmemek yüzünden 
zarara süriiklemek, yine 
sabık adliye bakanı Mi-
hail Popovici de Skoda 
aleyhinde yapılan takibatı 
işkal etmek ve durdurmakla 
ittiham eden ve bunlann di
vanı Aliye verilmelerini isti yen 
mazbataya ittila peyda eder
ken, diğer yandan da yeni 
mukavelenin yeni şartlar için
de akdedildiğine ve hüküınet 
lehinde elde edilen menfaat
lere dair hükumet tarafından 
verilen kanun layıhasını tasvip 
eylemiştir. 

Yeni mukavelenin tasdiki 
hakkıadagi layihanın esbabı 
mucibesinde mukavelenin ge· 
çirdiği safhanın kısa bir hhla
sası yapılmakta ve 17 mart 
1930 da im:ı:a edilmiş olan 
mukaveleain derpİf etmekte 
olduiu hükümlerin ordu mena· 
fii ile kabili telif iÖrİİlmemeıi 

dolayııile 1931 Birinci - kanun 
ayında mer'iyetten durdurul• 
duğunu ve bunun üzerine 
iki taraf arasında yeni esaslara 
iÖre bir mukavele akdini iÖ· 
zeten müzakerelere geçildiği 
bildirilmekte ve denilmektedir 
ki : 

" Yeni aukavele ile sipariş 
edilmekte olan malzeme; sela
hiyettar askeri teknik teşkilat 
!arımız tarafından uzun tetkik
lere tabi tutulması ve ihtiya
cımıza en uygun a-örülen mo
dern malzemedir. 

Bundan maada yeni mukave
lenin akdine eski muka
velede aipariı edilmiı buluna 
ve fakat memleket içinde Ro
men sanayii tarafından yapıl· 

ması mümkin olan bir kısım 
aalzeme mukaveleden çıkarıl
malı: ıuretiyle hiç mukavele 
hacını küçültülmüş ve hem de 
Romen aanayüne çalışma sa· 
ha11 açılmıştır. 

Mukaveledea çıkarılan sko
dadan malzemenin Romanyada 
yapılması için bunların lisansı 
da alınmıştır. 

Mukavelenin mali şartlanna 
geliace bu mukavele ile, 1930 
yılında alı:tedilmiş olan muka
veledeki fiabn üzerinde vüzde 
15,5 nisbetınde bir tenzillt ya· 
pılmıştır. Sipariş edilen malze· 
menin bedeli 599:058.606 
Çekoslovak kuronudur. Be
deli yıllık taksitlerle öde
necek oları malzemenin her 
yıl teslim edilmesi lizımgelen
lerinini tesliminde vuku bulacak, 
ıecikmeden dıı-Iayı her mabe· 
meain bedeline ıı-öre Skoda bir 
tazminat vereceji gibi,Roman· 
ya tarafından sipariş edilmiş 
olan malzeae fiyatlarile,Çekos
lovak hükumeti tarafınıian satın 
alman aynı cinı malzeme fiyat· 
!arı arasında bir fark olmadıtı 
hakkında Çekoılovak harbiye 
bakanlıjııaın bir vHikasını da 
göıterece ktir.,, 

Mukavelenin Parltııac.nto~ 

Son Dakika: 
Japonya ve lrandaki:zelzele 
25 bin kişi yuvasız - Bazı köyler yiye
ceksiz kalmıştır- Nehirler yükseliyor 
Bir köyde ölenlerin adedi o kadar çoktuı· ki sağ kalan· 
lar cenazeleri kaldırmağa kifayet etmemektedir ... 

Taıhoku 23 (A.A) - tayya· 
reler zelzele alanında iki bin 
mil arazinin tahribata maruz 
kalmıı olduğuau tespit etmiı
lerdir. Taymi11 gazeteıinin mu· 
habiri, petrol ve ıeker fıbri· 
kalannın felakette• muun lı:al
dıiını yazıyor. Toyohara'da 
yakın bir köyde ölenlerin ade· 
di o kadar bUyilktür ki sağ 
kalanlar cenazeleri kaldırmaya 
kifayet etmemektedir. 

DUn saat üçte tiddetli di
i•r bir zelzele Taiau sakinle-
rini korkuya dütürmUıtür. Mil· 

Memel meselesi 
Meme) 23 (A.A)- İngiltere 

İtalya ve Fransa, Meme! aın· 
takasının vaziyeti hakkında 
Litvanya hülı:ümetine bir aota 
göndermişlerdir. Uç büyük 
devletin bu huauıtalı:i endiıe· 
!erine tercüman olan bu aota 
yapılan ihtarlar aeticesiz kal
dıiı takdirde devletlerin Me
me! misakının 17 inci •add .. i 
mucibince meaeleyi uluslar ku
rumu kon1eyine tevdi edecek
lerini tasrih etmektedir. 

Şanghay 
Şana-hay, 23 (A.A) - Ulusal 

kıtaatın yetişmesi üzeriae Sen2· 
ton artık emniyen altuıa gir
miş teliklı:i edilmektedir . • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
müzakeresi esnasiud•B. Tataru· 
ko eski hükıimetler tarafındaa 
yapılmıt olan mukaveleleri bi
rer birer iÖzden ieçİrerek ik
tidar mevkiiııe feldiii zaman 
bu mukavelelerin tatbikine te-
11düf ettiii a-üçlükleri anlat
mış ve iktidar mevkime mevkiine 
ieldiii zaman Skoda, Şinayder, 
ve Zbrjovka müeueleriyle alı:
dedilmiı olan mukaYeleleria 
ıartlarına iÖre 1934 yılı ilı:iaci 
kanun ayında ödenmesi llzim 
gelen 2.805.445.000 leye 
karşılık olarak 278.052 00 
ley bulduğunu ıiiylemiı - ve 
hunun nticeai olarak devlet 
bütçesi içinde huıusi ielirlerle 
takviye edilen ulusai müdafaa 
tahsisatının ihdasında zaruret 
iÖrüldüiünü ilave eylemiıtir. 

B. Tatarcsko bazı muhalefst 
hatipleri tarafmdaa ileri sürü
len itirazlara _ayn ayn ce· 
vap verdikten ıonra söz
lerini " bu konturattan dolayı 
parlameato ve bütün memleket 
karşısında her tilrlü mesuliyeti 
üzerine alırım,, diyerek bitir
miştir. 

Bunun üzerine mukaYelenin 
tasdiki hakkındaki kanun reye 
konmuf ve ittifakla kabul odil-
ai~ , 

lranda enkaz albndan 500 ceset çıkarıldı 

TaJıt·aııdatı bir tııatı•ara 
aakıleleri keailmiı olaa huı 
köyler. yiyecekıiı: kalmıtbr. 
Kabaran aehirler yeni bir teh· 
like teılı:il etmektedir. 

Deyli Telıraf ıueteaiae ili· 
re, kurtar•• itleri de çok mu, 
lı:il fırtlar içinde cereyaa et· 
mektedir. 25,000 kiti yuYıııı 
kalmııtır. Bunlann kıaaı azamı 
çamurdan yapılmıı olaa eyle
rin yıkılması neticuiade aldık· 
!arı yaralardan aı.u,ıerdir. 
Buaa mulcabil hafif Japoa ev
leri ailhim mukaveaet gllater
aiılerdir. 

Londra 23 (A.A) - Japoa 
imparatoruna çektiii bir tel· 
irafta İn2iltere kralı F ornıoıı 
adaıını tahrip edea büyük zel
zeleden ötürü duymuı olduan 
tee11ilrleri ltildiraiıtir. 

Pıriı 23 ( A.A ) - T abran• 
daa i•len bir tel2rafa röre, 
Maderaı viliyetinde vukubula•" 
zelnle yllılerce kitinin ölU..0-~ 
ne sebeb olmuıtur. MulftoJif 
mıntakalarda eakaz altınd 
500 ceHt çıkarıldıiı bild" 
mektedir. 

Bulgaristanda vaziyet 
Gazeteler Kıralın takib ettiği 
Siyaseti takdirle karşılıyorlar 

SOFYA 23 (A•A)- Kabine \ buitla toplanarak kent ana 1• 
buhraaını biiyülı: bir allka ile saaın uulannı buırlamıı,. 
takip etmiı olan a-azeteler T o- baıhalı:an ile adliye bakUlllİ' 
ı•f hülı:ümetini memnuaiyetle meaur etmiftir: 
kar11lamaktadır. Slovo gaze- Eski bqbakan ıeaeral Zla· 
tesi, yeni kabinenin iktidar tef kendi talelti ile ihtiyat kad~ 
mevlı:iile ulu araaı•da satlua reıuna geçıniıtir. 
hatlar teeaııı. ettifiai Ye •i· Sofya. 23 (A.A) - Vatan• 
ya•i hayatta normal teklmül daılan krala karıı miDDettaı•' 
husuıunda teminat tqkil et- lıklanaı izhara davet ed• 
tiiini yazmaktadır. birçok lteyannameler dajı~ 

Mir a-azetui, Toıef'in dahili tır. Talebınin ıarayın 6nlbı4o 
hayatta sulhu ve kanuniyeti tertip eyledikleri allmayı11 ıa-
ıetirdiiini kaydet.ektedir. bita meaelaittir. 

DaeYllik ıazeteaİllde kralıı Sofya, 22 (A.A) - Kra{ 
yllluek bir hakem olarak aem- Bom ulusa hitabea aeırettiji 
lelı:etin refahına olarak ordu bir beyaanamede yakın bir 
ile milleti birleıtireceiini ya· istikbalde yeai bir temel y~ 
z:ıyor. tanzim edilecejini bilılinıelr• 

Sofya, 23 (A.A) - Kablae tedir. 

Kanserle mücadele 
NEVYORK 23 ( A.A ) -

Harvard ilniverıiteai tılıı faldil-
teai kanseri buıı-üne tleıin 
ıörülmemiı bir hızla ialcif&f 
ettirmek haasasını haiz ( Mel-
ycheleranthreae ) adıada ve 
ltir ani ( Hydracarlture ) olaa 
sun'i bir madde iaaline mu
vaffak olmuıtur. Bu yeni mad
de önce insan ve hayvan saf-

ralarını• lı.aaı.ılarile iatin..J. 
edilmektedir. Bu madde fare
lere telkihedildiktea ıonra k..,. 
ser husule retirmiıtirki bu bil 
rekordur. Bu defalı:i tecıilbe~ 
iare lııazı safra hamıız:atııua 
hasıl eyledikleri aıaddeleriia 
kanın husule ietirebilecofinl 
ispat eden ve Londra kanaer 
hastahanesinde yapılmış olan 
keşiflerin mllbadidir. 

Pervanesiz, küreksiz ve yelkensiz 
İşleyen bir geminin tecrübeleri 

PARIS 23 (A.A) - Pırvaae~iz, küreksiz ve yelkensiı: olarak 
ıaatta 20 kilometre ıüratla ifleyen bir ıemiaia tecriibel 
muvaffalı:iyetle neticelenmiştir. Bu icadın sahibi Durdaindo 
oturaa V alantenmesna2er ismiade Britanyalı bir kasaptır. Gemiyi 
işleten bir metörle müteharrik emme, basma bir tuluabadır., 
Tuluaba baş taraftan suyu ••erek ııemiyi ileriye yürllbnekt-, 
ve •oııra arkadan ltotalaa ba ulır da deaizin 11thıaa ta:ıyi · 
aparak gomiyi itmekte~ "{ 
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Tarihten 
Bir .yaprak 

K k B d Anadolu halk adetleri: 11 
arşıya a ve ornova a .............................................. .. 

Çocuk bayramı coşkun şenliklere Kadınların halı dokuması 
Sürüklesinler 
Çürüsün, koksun .. 
Kokusu diğerlerini 
lzaç eder de belki para 
Vermeğe razı olurlar .. 
Onaltıncı yüz yılın ortasında 

devletin hazineaiade manıır 
bulum:dıiı ıüıalerd• yelli ya
tında Avcı Mehmet pahdişalı 
olar•k tahta oturmuıtur. Bir
kaç sene sonra, kadınlar sal
tanatının hükum sürdüK-ü bu 
devirde Girit muharebesi hali 
devam ediyordu. Sadrıazamla

ran, valileria, kadılana ve niha
yet ataların para tedarik et-
mek içi• lıer şeyi irtikap 
ettikleri ltir zaaandı bu ... 
relecek aeaeler• ıayılmak üze
re •erıi toplaaıyor, yurttaşla
na malı. mlllkll olanların eUe
riadon alınarak sabhyor, ıer
Yoti çok ela•lana kafuı keai
tiyor. Kadılıklar, •••uriyetler 
pazarhkı. dotll açık artırma 
ile •• çok para Tor•• altı ay, 
bir aeae •ldcletle •eriliyor. 
Her yeni kadı Hba aldısıı iti· 
•• ritmeden ayaı •emleket 
kadıahjını baıka lııir yobaz 
aabn ahyortlu. 

Aialarıa ıenetleri arttıkça 
aıra •e tama 'lan ela • niabette 
arbyonlu. Açık arttırma ile 
aablaa kadılık, memuriyet laarç
lan, tunun buaua •alının zorla 
eliaden alıamuı, fidye, yai· 
malar, hırsızhklar klfi ielmi-
yor, zorbaca ticaret devri ya
yıldı'<ça yayılıyordu. 

işte tam bu tarihlerde Girit 
meydan mU&rebesind e dokuz 
aydaa beri aylabız kalan uker 
iayaa et.iftl. Serdar Deli Hl· 
HyİD pap7a Ruaoli be7lerbefi 
Zurnacı Mu.tala pqa ile imut 
ıönderiı.lftl. Zvaacı pqa 
fıraatta• i.tifade, •erdarı 
katlederek yeri•• i•çmek sev
tiuile raJdbiaia otaj1u uke
riai htıcum ottiNi.Deli Htiaeyi• 
pap kıhacım çekerek hllcu• 
etlenleri parçaluaaia baıla•ıf, 
ut kaluları da kaçırmııb.Fa· 
kat iayaa edealer eviai yatma 
ettikten HIU'& yakmı,, kölele-
riai cariyeleriai claia kaldır· 
mıtlardı. Nihayet deli HO.eyia 
pqaya bqey yapamıyacatını 
ulıyaa Z11na&cı pqa dllımaa 
kaJ'flıında yapılaa bu çirki• 
alçaldıtıa 10n1111daa irkttl.Ser· 
dar ile lailer aruma gire relr 
ltant aktolman. Ba bant•• 
tartlanna sin : 

A.iler Hnlardaa af mleyecek 
cariyeleriai l'•rİ verecek, Ka
.... kadar Kancliye önilnde 
4'urulacak, •i•r o zamana ka
.,_ İataabulclan para •• terhis 
iradeei 1••••1e kum kendir 
H meYkileriai terbderek la
taaltula daaecekti • ._ ... lze
riae Deli Hlseyia paşanıa 
(Cevaıi .,.. PhaanlDI buldurup 
Iİ•• ve ıerdanlan uan mu 
re takbil ile millenea oltluk
iarı halde paşaya iade ve tes
lim olunuyorlardı.) 

Bu hadiseden sonra vergi
leri iki kat ahnmış bulunan 
köylere tekrar tahıildarlar ıön
derilmi ye başlanıldı. Halk daj'
Jara kaçtı. Köylerde kalan ço
luk çocuk, kadın, kız vergi 
tahsiline ıelea zorbaların iı
kencelerile karşılatblar. Güzel 
kadıt1lar, genç kızlar berbat 
ediliyordu. 

Bu sırada boyacı Haaan adi
le maruf bir yobaz Rumeliye 
vefli tahıiline memur etiilmiı
ti. Erkeklerin daja çekilditi 
bir ıehirde kadınlara iıkence 
yaparak para almak düşüace
aile harekete ~eçen serseri, 
kasabada •e kadar kadın kıı 
varıa bir meydanlıj'a topladı. 
Bunları sıraya dizdikten ıonra 
ltoyunlanaa demir halkalar ge
• erek ziıacirlerle birbirine ek

•• Sirl haliacle yilzlerce ka
~ döjdüre döi

• :kinde ve 

Vesile oldu 

Dıiıı lıeueccı ıılı bn yrn m ycıpa ıı 
Karfıyaka'da mevcut mek

tepler önlerinde ortame..ktep 
izcileri olduiu halde sabable
yia 9 dan itibaren Karşıyayaka 
Cumhuriyet meydanlıiında top
lanmıılardır. Karpyaka C. H. 
F idare heyeti namına lzidan 
Bay Hllınti T allt tarafından 
Kamutay ve çocuk bayramının 
bllyllkliip hakkında bir söylev 
ıöylemiştir. Sonra Cumhuriyet 

1\.m·.~ı .lf'l/, a !aıı lu r 111a ıı:ll ra 
Burnova'dald bayram 

Dün çocuk bayramı olmak 
rnünasebetile Bornova yine en 
zevkli günlerinden birini ya
şadı. Daha sabahtan bütün şe
bir baştan bata bayraklarla 
donaaınış, temiz ve yeni elbi-
selerini ıiyen çocuklar sokağa 
fırlamışlardır. 

Fırka ve belediye tarafından 
mektebi okuyanlanndan Bay 

Bornom fOCUk bayramı tezahüralı /U"ka 1J'eisi çocuklm· aı·aswda 
Aydın• F evzipaşa okutanların- yapılan geniş ve zengin bir 
du Bayan Mualla ve lımet proiram altında başta Ziraar 
Türk birlikten Bay Ali Riza mektebi olduğu halde bütün 
tarafındaa ayn ayn söylevler . mektepl~r, sporc~lar, .. ha2k 
aöylenmit halk tarafından neıe Cumhunyet bahçesınde buyuk 
içinde alkıtlaamışlardır. Bunu kurtarıcı Atatürk'ün büstü et-

"t k" biltu kt l"I b" rafında top]anmışlardır. mu ea ıp un me ep ı er ır . . . • 
v d C h · t Fırka muzıkasının ıstıklal 

arız an um unye •artını . · b ı .. . . . marşıle merasıme aş anmış ve 
ıoyle•ıtlerdir. Coıkun bır se- 9 E ı.n.1 kt b. d Li · . . y u me e ın en mıa, 
Yı•çle kapıdan çıkarken Hıma- Kars mektebinden Naldökenli 
yeietfal tarafından hazırlanmıı 343 namaralı Gürbüz, Hilal 
olan 3000 den fazla ıeker pa- maktebinden iffet, Yurttan 
ketleri çocuklara dajıblmıt Ke- Fazılın ve bay Bahanın 23 
•alpaıa caddesinden belediye- Nisanı bize kazandıran A
ye, htikümet daireıine ıidil- tatürkün şiirlarini okuya~ak 
mif, oralarda da tezahürat- alkışlaadılar. Halkfırkası, Zıra-
ta bulunulmuştur. En son at mektebi, belediye ve bütün 
Atatürkiln valideleri Anatür- mektepler Gaıi büstüne birer 
kün mezan başına fidilerek çelenk koyarak büyilk Gaziye 
tazimatta bulunduktan sonrada minnet Y• aükranlarda bulu-
çocuklar daidmışlardır. Çocuk- nuldu. Himayeietfal cemiyeti 
larclao bir kıımı tramvay ve ve beletliye tarafından bütün 

lar b
. · . çocuklara ıeker tevzi olundu. 

vapur a ınmı~l~r ıehrın her Mektepliler ve helk ande 
tarafım kıvanç ıçmde dolat· muzika olduiu halde l.metpa-
mıtlardır. Hak umumi bayram ,a caddeaini takiben küçü ve 
yapmıt· Tezahtlrat f'evkalide bllyOk çartılardan ıeçerek hü-
coıkun bir surette ıeç vakite k6met 6nünde merasime niha-
kadar devam etmiıtir. yet ve.ildi. 

••••••••• 
Yeni bulunan asarıitika 
Küçükkale mevkiinde Romen dev

rine ait eski bir mezar bulundu 
On gündenberi Efez, Belevi \ Bunu köylüler toila çıkar · 

Moıobsi, Tıral ve Tire'nin kn- mak için kazarlarken çıkar-
çükkale mevkilerindeki asan- mıtlar ve Bojaziçi nahiye mü· 
itikayı tetkik etmekte olan düriyetini lıaberdar etmişlerdir. 
Müzeler müdürü bay Salihed- Asarıltika•ın bir mabede ait 
din Kantar ,ebrimize dön- olmaıı çok muhtemeldir. 
miiftür. Yapılan tetkike ıöre Milid-

Kn .. u"kkale mevkı"inde mey-~ dan sonra ikinci asırda Romen 
dana çıkan asarıitikanın en devrine aittir. Maarif bakan-
mühimi bGyük ve eski bir me-zardır. Bu civarda daha bir.çok lıiından müsaade alındıktan 
eserlerin bulunduiu anlafll· ıonra burada hafriyat yapıla-
mııbr. çaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dıtında dolaştırdı. için anahtarı istediler. Boyacı 

Feryat, figan, can alıcı inil- Hasan şu emri verdi : 
tiler gök yüzünü sarsarken iş- - Sürüklesinler . . Çürüsün, 
kencey.e. d~ya .. narnıyan kızl~r: koksun . . Kokusu c:liierlerini 
dan bırı oldu. Hayvan sııbı . . 
kırbaç savuran celitlar boyacı ızaç eder de belkı para ver-
Ha .. na yanqarak ölea kızın meie razı olurlar 1 •• 

akmak Muhiddin Batu 

* • • 
Türkiyede belli başlı halı 

dokuyan şehirler: Uşak, Gördes, 
Isparta, aurdur, Kuladır. Fakat 
şimdi eski revaç kalmadıiı 
için bu yerlerin çoklan halıcı· 
lıiı t~rketmiş, etmiyenlerde tie 
tezgahlar azalmıtbr. 

Halıyı kadınlar dokur. Eski
den kadınlann böyle kendi ev· 
}erinde böyle kendi evlerinde 
bol para ıetirmeleri erkeklere 
tenhellik verirmiş, çok ifitmiı
tim ki kadınları balı dokurken 
kahvede narıile tokurdatan es
ki adamlar, evlenirken hah do
kumesını bfüp bilmediğini ıo
rarak aldığı karısının iş ıör
düğile öiünürlermiş. 

Halının dokunması pek ıarip 
ve meraklı bir iştir. Kirkit de
dikleri tarak tokmak, sındı de
dikleri makas ve küçük bir 
biçak ~ı aletleridir. 

Eriş denilen arka tellerine, 
argaç atkı telini atarlar, renkli 
ve tepeleri•e asılı yumaklarda11 
yün iplerini alıp önlerindeki 
örnei• .. eya ~ içinde bir 
resme ıöre halıyı dokurlar. 

Ufki vaziyette bir sıra doku
maj'a Sıydım denir. Bır ıünde 
bir kadın en aşaiı kırk Sıydım 
iler. 

Öraekle dokunan halılar ol-
duiu ıibi örneksiz dokunan 
halılar da var. Bualara Bar
hana denilir. 

işte balı bu şerait içinde do
kunur, hahnln büyükJüj'üne 
göre kaç kiti dokuyacak ise 
o kadar kadın çajınrlar ve 
otururlar. 

Hiç bir ıün ekıik olmıyaa 
bu halı dokumak hararetli za
manlarda kadınlar için bir zevk 
vesilesi idi. Taka taka ıe1lerile 
h&lı dokuyan bu kadınlar "lıah 
dibi" diye andıkları l»u it top
lantaıına 1eYi11e aeviae kopr
lar, çünki eilencesi ço'dar. 

Yemelderiai orada )erler, 
halıdibi ekmeii tatlıdır cliye 
birbirine baka baka kuru ek
me;i bile soğanla tath tatlı 
yemesini bilen fedaklr, pr
büz ve ıen Türk kadıalan ba
zan alaca tene denilea bulprlu 
mercimek pişirip yerler, içer
ler. Dedikodo ederler, söz 
atarlar, şarkı söylerler 

- Aişe'nin bir halı doku· 
masa var kızanlar, balı eyler
ken elleri ıörünmiyor. 

- Kız ıen bana bakma 
rözün ıök ıenia. Nazann de
ğiver de bileklerim •iırma 

duruyor. 
- Kurıun döktüriver ken-

dine .. 
- He onu diyeceiim bir 

kaç ıündür gün battıktan 
sonra gön ün yüzü kızıl oluyor, 
harp mı olaçak acep? 

- Ağzını hayıra aç kız. 8aı-
ka lifın kalmadı mı senin? Bel
ki hava yaimurlu olacaktır da 
ondan. 

- Hadi kız hadi, havanın 
yaimurlu olacaiı ondan mı 
belli olur hiç, merkepler sabah
leyin anırmazlarsa o sıüa ha•• 
buzulur iten onu bilirim. 

- ,Saki kız ltu HD• yap-

Rfr 1mlı 

raklar alıç aiaçları tepesin
dea dökülüyor. Kış çok 
olacak yalım. Hah dibinde bo
yacajız. saksi mangalın çok 
mu bari ev sahibi ? 

Öteden birisi arkadaıtaa 
çıkıtlr : 

- Kız, Sivtimeleri [•] taııt
ma; ben onlarnaa yatak yapa
caiım. 

- Kızan yetmedi mi sizin 
çen-çenliniz? Kız t yandım, sen 
de hali duruyoraun ; sustur şu 
kıran gebermiyeıiler n aiızla

rını, hani senin terkülerin .. 
lçleri11den ıUzel seslisi kirkit 

güaültüıünü tempo tutarak şar
kılara başlar, balı dibinin ey
lenceleri gibi tarkılan, türkU
leri de boldur. Hatta kendileri 
bile tlrktı yaküır, Halıaıo bü· 
yük ~· .çalıı•alaruwı. cok 9ldu
iu11u kendilerine kacalarına 
madıklanaı anlata•, hayf lanana 
bir prkıları vardır: 

Halımın alb kurtlaadı 
ZOlfthnüa teli bitlendi 
Aklı• alaa, uykum bölen. 

Halım vay 

Paaayırlara kalasın, ıen ha
lım vay 

• . .. 
Çıkıntı Tir ~•r vırlattım 
Adamı kahYeye fırlattım 

tez/ur hı 
Aklım alan, uyktım bölen 

• '* , . . halim vay 

Biriıi bir maskara türkü çı
karırr, öltince kendisini ne 
yapacaklarını vaıiyet eder: 
ltifimi kadayiften etsiler 
Peynirden sabun kalıbı yap· 

sınlar 

Vişne hoşafından suyumu dök
sünler 

Börümcek yufkadan kefen dik
sinler 

Bir aşçı karıtsa olüm işime 
Zerdeli hoıafiyle yüselcr ben 

* • • 
Sat• ağacını yaprak dolmı-

ıından etsinler 

Pirnç pilavundan toprağım 
atsınlar 

Tapı patlıcan d~lmasından 
diksinler 

El ıibi ~ibi kızartmalar deyse 
diıime 

Zerdeli hopfından yüseler beni 

Aktam olur. Halı dibi daiı· 
Iır ~e içleriaden biri•inin en
tarisini oturduiu mindere ha
beri elaaeaa dikerler ve da
jılma şen ve kıvrak kahkaha
larla bir tlaha tenlenir. 

TOKDiL 

Yugoslavyada 5 Mayısta 
Saylav seçimi bitiyor 
Y ul'oıla•ya 1azetelere11de 

okuatlutuaa ılre S Pdayalta 
yapdacak olaa aaylaY seçimi 
laazırhklan ... saflaasına ıir· 

mit buluDJDaktadır. 
Yugoalavya Hylav ıeçim ka

auauu tılre nWmzet listeleri· 
nia Mçimin yapı1acaj1 gibıden 

on bes gün &ace taıdik edil
mek üzere Temyiz mahkeme · 

sine verilmeleri icabettiiine 

göre bu müddet 19 Ninsada 
bitmektedir. Bundan dolayıdır 
ki, hükii•et liıtesi olan milli 
liıte ile tliier partilere ait liı
telerin buıthılerde kat'i teklini 
alarak Temyiz mahkesine ve

rilmesi bakleailmektedir. 

Seçim mücadelelerine gelince 

bu ıeçen pazar günü Yuıoı

la•yanın muhtelif mankalarında 
yapılan toplaatılarla umumi bir 
safhaya intikal etmiştir. 

Sarjevo'daki toplantıda iç iş
leri lıtakanı B. Popoviç ve na
fia bakanı B. Kozul •Ö:ı alarak 
Y evtiç hükumetinin seçim proi
ramını anlatmışlardır. 

Banja'daki toplantıda da 
kabineye memur B. Hasan 
Beieviç, Kültür Bakanı B. Kı
riç ve ziraat Bankası B. Y o-

ko•iç 16z almıtlardır . 
Bell'rad-Zemun ve pançe· 

vo mUıterek ıeçim dairıeıi 

için de toplantı yapılmııtır. 

Eıki hükümet reiıi B. Kuma· 
nidi bllktmet li.teai lebinee 
yapalmıt olan ve birçok hatip· 
lerin ıöz aldıkları toplantıyı 

açarken ıöylediii ltir a6y-
le \·de bütün Yuioslavları 

ıenç kral ikinci Piyerin 

etrafında toplaam•i• ça· 
iırarak Yugoslav birlitiai 
tek ve yükıek milli bir iilktı 
olarak taaıyan y emç hük6-
metinin milli ıiyasasına t .... 

ederek demittir ki: ' 
11 Aacak. muhtariyet eaaala

rına dayana'• idare tekli, tek 
parlamento aynı kanunları. 
ıayri kabili inkiıam bir dev· 
let - ve tek bir hükumettir ki, 
Kraliyet loprakları içinden bü· 
tüa YugoslaY yataadatlerını• 

musavatanı koruyabilir.,, 
Hatip bundan sonra Y evtiç 

hükumetinin Yuıoslavya' ... 
içinde bulunulan buhraad•• 

en az zararlıia çıkmaıını mlba· 
kin kılacak olan iktıaadi kal· 
kınma proiramuu aDlatıa_.... 



Fen ileminde bir keşf 

• 
ır 

Dr. Aysoy'un Radiesthesie sahasında 
Keşfi ve tecrübesi çok ··h·m 
Ankara Ziraat enstitüleri devri hareket, yalnız bu muh- sinde bu te 'lhislerin doğruluğu 

profesörlerinden Dr. Aysoyun telif mevzuların tulu mevcelc· sabit olmuştur. 
Radiesthesie üzerindeki çalış- rine göre kuvvetini azaltıb ço- Uzvi ve gayri uzvi her mad-
ınalarının ve vücuda getirdiği ialtmaktadır. denin etraflarına bir takım 
yeni aletin Avrupada muhte- Buna mukabil, dişi bir tav- mevceler i ntişar ettirdikleri, 
lif yerlerdeki ilim 1nehafilinde şan, bir tavuk, dişi cinsiyetli gözle görülemiyen. bu mevce-
tetkik edilerek çok şayanı bir parazit ve dişi bir niahluk lerin hassas asaplarla hissedi-
dikkat ı:-ürülmesi ve bunun kanından alınmış bir serum lebildikleri ve ekseriya bu mev· 
f azctelerimizde de haklı bir ise rakkasa daimi surett~ celerin tenbihlerini tanıyabil-

kk k l k mek icin yardımcı bır alete, al.ika uyandırması üzerinde ra asi hare et er verme • ki 
bir değnek veya bir ra casa, 

Anadolu AJ" ansı tamamen hu- tedir. J 
müracaat edildiği prensip erine 

susi bir mahiyette ve sırf ı:-a- Uzun tecrübeler neticesinde dayanan radiosthesio ilmi ve 
zetelerimizi meselenin aslın- Dr. Aysoy, bu emanation'Iar bu hadiseler, esasen Avrupa 
dan haberdar etmek gayesile yardımıyle gebeliklerin cınsı- ve Amerikada senelerden beri 
Dr. Aysoyun çalışmaları üze- yetiai anlamağa muvaffak ol- bir çok büyük profesörlor ve 
rinde yaptıiı tetkiklerin hü- muştur. ilim adamları tarafından tetkik 
lisaıını, aşaiıdaki yazı ile Aynı suretle, muhtelif ihti- edilmektedir. 
bildirmei'i y'!rindc bulmuştur. zazlann ahen2ini tetkik yoliyle Gün ieçtikçe ilerleyen bu 

DR. A YSOY'UN RADİEST- bazı nebatların birbirleriyle ilme Dr, Ayson'un yaptığı bü-
HESIE SAHASINDAKİ sempati ve aatipatilerini de yük hizmet, vücude getirmeye 

KEŞFi VE TECRÜBELERİ tesbit etmiştir ki bu ve buna muvaffak olduğu aletin mükem-
Ankara Ziraat Enstitüleri mümasil tecrübelerin, gerek meliyeti,dimai'ın emanation'Ja-

profHörlerinden Dr. S. A. Ay- pratik gerek diaınoıtik, bü- rıaı rakkas" autosuggestion 
h · ti · "k- d halinde tesir etmek ihtimalle-ıoy, fevkalade şayanı dikkat yük e emmıye erı aıı ar ır. 

bir aleti tekamül ettirmiş ve Dr. Aysoy, rakkasa devri rinden kurtararak uırnlü posi-
b kk h k tif'leıtirmesi ve aynı zamanda u aletle biolojik tetkiklere veya ra asi are et verme· 

d bir çok yeni tecrübelerle bu ba,.lamıctır. ferine ve aynı zaman a oma· d 
... " ilmin sahasını ziya esile ıreniş-
Su arayıcılarına rakkas sis- nation'ların tullerine ıöre bir !etmesidir. 

temi üzerine müesses bulunan· bir 'çok nebatların karak- Fransa'da "La Gote d' Azur 
ve tababette bilhassa hutalık- terini tayin eylemelae .ve Medical,, mecmuası bu keşfe 
ların teşhisi meselesinde ciddi bilahare bnları muhtelif bir makale ayırdığı gibi, radi-
bir ilim mevzuu olacağa ben- madonler ve mahlullerlo esthesie ile bilhassa meşgul 
zeyen bu aletin, diğer buna bir araya getirerek ka- olanAlmanya'da"Radiesthesie,, 
mümasil aletlerden en bariz rakterlerinde husule gelen te- mecmuasında Münih devlet 
farkı ve en büyük cyiliii rl\k- bcddülleri tesbit etmektedir. Radicsthesie enstitüsü şcflc-
kasın hareketleri üzerinde Bu tarz tecrübeler içinde pra- rinden ·Dr. Osswale na uzun 
operatörün autosuggestion "tel- tik sahada en ziyade istifade bir makale Dr. Aysoy'un tec-
lcin binnefis ,, ihtimallerini ta- edilecek mahiyette olanı, haBgi rübelerini mevzuubahsetniıtir. 
nıamen yoketmesidir. nevi ağaçlarla bir arada sem· Kendisine almanyadan gelen 

Mesela, su arayıcıları, rak- pati halinde, yani bırbirlerin- mektuplar, burada yaptıiı tec-
kasları ile toprak altında bu- den emanation'Jannı imha ede- '°;übelerin Almanya'da da tama-
lunan bir su tabakasının tam rck değil bilakis teyit ederek, men ve büyük mikyasta tekrar 
üstünde bulundukları zaman, yaııyabilecekleri•i tayin-"Ctmek- edileceiini bildirmektedir. 
h Dr. Ayttoy, eski tccrübeJe-cr cisimden oldu2'u iİbi. tcdir. riae devam ettigi gibi, yeni 
Bu su tabakasından intişar e- Dr. Ayıoy, aynı mahiyette yeni sahalarea, meseli renkle-
den radio-endeler raklcasa olarak, salim bir uzuvla hasta rin emanation'lan ve bunların 
devri hareketler vermekte ve bir uzvu da birbirinden, rak- Asaba ve hastalıklar üzerine 
bu hareketler, aranılan su ta- kasa verdiklerin hareketin müs• olan tesirleri üzerinde de çahı-
bakas•nın mevcndiyetini gös- bet veya menfi yani devri ve- maktadır. 
lermektedir. ya rakkasi olmasına i'Öre, ayırt 

Ankara' da 
••• 

23 Nisan 
Ankara, 23 (A.A) - Bu

gün Kamutayın ilk açıldığı 
günün yıldönümü Bu ulusal 
günün yurdumuzun her yerin
de olduğu gibi şehrimizde de 
büyük tezahüratla kutlulan
mıştır. Resmi daireler kapan
mış, bütün Ankara baştan ba
şa bayraklarla donanmış

tır. Bugün aynı zamanda ço
cuk bayram1nın ilk başladığı 
gündür. Bu hafta saat 9,30 da 
istasyon ile şehir arasında alan
da büyük merasimle açılmışbr. 
Ankara maarif müdürü Rahmi 
Vidinelin başkanlığındak bir 
heyetin idare ettiği bu m'!ra· 
sime bütün mektepler ve bin
lerce halk iştirak etmiştir. 
Ayni zamanda tayyarelerimiz 
alan üzerinde dolaşmışlar ve 
muhtelif hava oyunları yap
mışlardlr. 

Mera!ime muzikanın çaldığı 
ve bütün mekteplilerin bir aiız 
dan söyledikleri istiklal ve ço
cuk marşlarile başlamış ve bun
dan sonra çocuk esirgeme ku
rumu namına. baskan Kırklareli 
saylavı Dr. Fuad Umay ve ma
arif müdürü Rahmi Vidinel ve 
üç okur birer söylev söylemiı
ler ve bütün mektepliler Türk 
çocuğunun andını tekrarlamış
lardır. Bu merasimden sonra 
mektepliler program dahilinde 
bir geçit resmi yapmışlardır. 

Toplantı yerinden çocuk sara
yına kadar olan cadde yapılan 
bu geçit resmi arasında okur
lar, kamutay veAtatürk heykeli 
ile belediye ve çocuk sarayının 
önünde tezahürat yapmışlardır. 
Atatürk heykeline çocuk esir-
2cme kurdmu genel merke
zince bir çelenk konmuştur. 
Alayın önünde okurlar murah
hasları bulunuyor ve ıreçit 
resmine okurlardan başka ço
cuk esirgeme kuru aıu okurlar, 
ve bakanlarla milli iktisat ve 
tasarruf cemiyeti tarafından 
hazırlanan kamyonlar itti· 
rak etmekte idi. Alayın 
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Saralı Birinci Pol Ingiltereye 
Meydan okumak isteyordu 

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

• 
Katerina oğlunu evlendirme- Buraya bir papas göndersinler. 

yi bir kaç defa düşünmüştü. Pol otuz beş yaşına kadar 
Böylece hem hanedanın temin çekti2'i istiraplann, gördüiü 

t · h de og"' luna bir eö-- hakaretlerin acısını bir daki-e mış, em " • . d K 
lence bulmuş olacaktı. Kateri- ka~a çıkarm:k ıstı.yor u. ~-

b . . . H d k tcrınanın gozdelerı onun ıt 
~k~ . uk ış ıçın . Ve"slb lu _asHının başına geçişini heyecan ve 
ı ıncı ızını seçtı. ı c mm es k k .1 k 1 dtl Kateri-

. Al k . or u ı e arşı a ar. Darmaştat, Natalı e sıyevna . . • Ü 

B · d" nanın cenaze merasunını m -
adıyla Polun karısı oldu. u ız ı- k" p 1 "lk · · b basını• •. ~ 1_ b" . d" tea ıp o un ı ışı a 
vaç mesut ve omur u ır ız ı- k b tı k ld K "k . k · a rını aç rma o u. emı 
vaç olmadı. Zıra Ale sıycvna 'J . .. tJ d b" · · 

.. .. k ··ıd·· ç eı erı orten gan ar an ınaı 
çocugunu dogurur en o u. a- ld B" '- d f - ru· G- ı ri . .k. . k l k V a ı. ırK&Ç e a op . oz e 
rovıçe ı ıncı arı o ara ur- k "ki · 

d .. . . k S f" yaşardı. Babasının cmı erıne temberg uşesının ızı o ı b' 
. . yeniden muhteşem ır cenaze 

Dorote seçıldı. Bu gt.nç kız . . t d Bu hareketile 
.. 1 . l""d' G··ı. merasımıyapırı. 

guze . ve .sevım ı ı ı ... oz erbın- babasına yapılan hakareti unut-
de mıyop olmasına ragmen a- .. l k · t d" 

tJ "d" K k l"k madııını an atma ıs e ı. 
kışI~rı .. ta ll~ı- ı ı. fo et dı ted~' Birinci Polun saltanat devri 
sun ı guze ıııden ne ret e er ı. k 

1
.. l ki bil· 

• ·ı_ • • ı· · · anasının a, çı gın ı anaa Katerıne ıııcıncı fe ınını sev- d .. bd ı bir 
. . . . ii~izlikten ogan a a ca 

mıştı. Bu ızdıvaçtan da Roma- "d . k t t Pol saralı idi 
h d b. . . Al ı_ ı areyı a mıı ır. • 

noflar ta tın a ırıncı e~- Yabancılara say2ı dcnilea şeyi 
sandr adıla saltanat .süren hır bilmezdi. Bir akşam Ru!ya)'I 
çocuk doğdu. Katerinanın öl- ziyarete gcleıı Fransız generalı 
düğü gün Pol anasının başı Dumurye ile görüşürken ken-
ucunda idi. Katerina son nefe- disine sormuştu: 
sini verince · ayağa kalktı. O - Bugün ne yaptınız. 
dakikaya kadar miitevazi du- General: 
ran prens ansızın sesine kuv- - Ülkenizin senyörlerini zi-
vet vererek emretti: yaret ettim. Ceyabını ve~~işti 

_ B d k"l d itibaren Bundan yersız yere sınırle-u a ı ca an .. l ri 
R . t benı·m. nen çar şu manasız soz e usy:ının ı'11para orıı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• söylemişti: 
geçtiği cadde etrafında binlerce _ Şunu iyi biliniz ki bura· 
halk topJanlanmıştı. Geçit res- da benim kendisile konuştuj'u• 
mi çocuk sarayı önünde bitmiş şahıstan b'°şka senyör yoktur. 
ve çocuklar kendi aileleriyle O da konuştuj-um müddete 
yerlerine dönmüı erdir. Çocuk münhasır oJarak bu aıiatı ta-
mürabbasları da çocuk sara- fıyabilir. 

yında toplanmışlar ve buradan General Demorye çarın ih-
tazimatlarım ve minnetlerini tarına başını eğmekle muka-
arzetmek üzere memleket ve bele etmişti. 
şehir büyüklerini ziyaret etmiş- Birinci Pof bilhassa lnıiliz-
lerdir. lerden nefret ederdi. Bir l'lla 

Amiral Cihalofla koauşurkea: Ba~langıcı çok eski elaa ve et•ekt•dir. Küçük bir nakıl 
son yirmibeş yıl içinde birçok ekran, muayene edilen mıvıu-
profesör ve doktorların tetkik- un herhanıi bir nahiyesi ilze· 
leriyle pek ziyade zenginleşen rinı ıetirilmektı ve bu suretle 
bu ve buna benzer radio-onda bu uzvun radi-onde'ları uıl ek-

B. Nevil Çemberlayn 
- İngilizler bizimle harp 

etmek isteyorlarmış, demi§ti. 
Acaba bu ha"rbı sarhoş başve
killeri Pit'mi idare edecek ? 

hadiselerinc ve bu on de 'ların 
rakkaslar tarafından zaptı hi· 
diselerine karşı yapılan itiraz
l•rın en mühimini ve belki de 
en doirusunu, operatörün -ken 
di arzusiyle ve yahut emana
tio l suretiyle - rakkasın hare
keti üzerinde autösuggestion 
" tclkia binnefis ,, yolıyle amil 
•labilmcsidir. Dr. Aysoy'un 
aleti, ifte bu ihtimali yoket
nıektedir ki, bunun ehemmiyeti 
inkar edilmiyecek kadar bü
yüktür. Ç~i- ':~i, dah.ı ilk yıiJa
rını yaşayan bir ilim için 
çok tehlikeJi olan bu vaziyeti 
kaldırmakla Dr. Aysoy muha
fazakarların elinden "ilahmı 
•!maktadır. 

Dr. Aysoy'un aleti, radio-on
dc'ları 15 iJa 20 voltluk bir 
cereyanla elektriklenmiş ek
r1.nlar üzerine almakta ve ope
r1.törü de bu cereyan içinde 
bulundurmaktadır. Bu suretle, 
iıtirahat halinde 0,06 voltluk 
ltir kuvveti haiz bulunan di
lllag, tenbih halinde kuvveti 
on misli fazlalansa dahi rak
ka=. üzerinde cmanation 

1 

sure
tiyle hiç bir tesir icra cdeme
'-lckte ve r:ıkk .. s, yalnız ekran 
karşısında bulunan cismin ema
nationlannı tesbit etmektedir. 

Erkek cinsiyetli emanation-
1•rın rakkasa verdikleri hare
k~tin devri ve dişi cinsiyette
lcılerin rakkasi olr~asına ~öre, 
•lcra.n ile rakkas arasına ko
llan da.na husycleri, erkek tav
t•n, horoz ve erkek cinsiyetli 
barsak parazitelerİ daima dev
ri hareket vermekte ve bu 

ran üzerine binnetice rakkas 
üzerine intikal ettiril•ektedir. 
Uzuv sajlam ise, rakkuı• ha
reketleri, kuvveti l'İttikçe ar
tan tlevri bir mahiyet almak
tadır. Eier hasta yanı rayrı 

tabii ise, rakkasın hareketleri 1 
nkkasi bir mahiyet almaktadır. 

Salimden bu .suretle ayıf'd r 
edilen hastalıi'ın teıhisi mese
lesine gelince, bunun lesbiti, 
birbirine müşabih karakterli 
şeylerin kendi emanation'larını 
rakkasa ahenkdar ve müsbet 
yani devri bir surette intikal 
ettirmeleri prensibinin tatbiki 
ile kabil olmaktadır. Hasta 
mevzuun emanation 'ları, ayrı 
ayrı mu~telif hastalıklar ~erum
ları, hasta uzuv hülasal;ırı vel
hasıl her nevi kimyevi veya 
uzvi sinton:zatörler i!e karşı 

karşıya icliritmekte ve ahenk
leri, rakkas iizcrindc tetkik 
olunmaktadır. Ayrı hastalık 
mahlfılleri ile birleştiği zaman 
rakkas üzerinde menfi yani 
ralckasi hareke' lcr veren hasta 
mevzuun emanation'ları, ayni 
hastalık sintonizatörler! ile bir
leftiii zaman müsbet Ye devri 
harekde ba~lamakta ve bu su· 
retle hastalık teşhis olunmak-
tadır. 

Dr. Aysoy, hayvanlar üze
rinde yaptıS?"ı muhtelif tecrü
beleri esnasında, bu usulle, 
teşhisinde güçlük çekilen bir 
çok kanserleri, veremleri ve 
daha bir çok mümasil hasta
lıkları tesbit etmiş ve bilahare 
hasta hayvanların cesetleri üze
rinde yapılan araştırma netice-

lngiltere eski refahının yüzde seksen 
Sekizine kavuşmuştur diyor 

Vergilerde mühim miktarda tenzilat yapıyorlar 
JL..ond.ra 1.9 :Nisaı:ı 

Avam kamarasında maliye 
nazırı B. Nevi! Çemberlayn'ın 
söylevini üç muhalif parti lider 
Jerinin tenkitleri takip etti. 
Liberaller, sosyalistler ve ko
münistler sırası ile söz aldılar. 
İlkin komünistleri dinliyelim: 

- Maliye bakanını tebrik 
için benden öne.! söz alan ha
tiplere iltihaktan başka birşey 
yapamam. 

Şu halde İngiltere altın ça
iına avdet etmiştir. 

Ceçen haf ta pazartesi ;:-ünü 
İngiliz parlamentosu bir aile 
şenliği yaşattı. Bütün mebus
lar, hangi fırkaya mensup o
lursa olsunlar sevinç tezahüra
tına iştirak ediyorlar. 

Bu sevinç sebepsiz dej"ildi. 
M. Nevil Çambcrlayn aylıkla· 
rın arttırıldıjını, ver lİlerinse 
indirileceii11i bildirmişti. 

Geliri azaltırken gideri ço
ğaltmak bir tedbirsizlik deiif 
mi? Fakat bir devletin bütçesi, 
İngilız bütçesi gibi bir buçuk 
milyar franklık bir fazla geliri 
ihtiva ederse bundan elbette ki 
korkulmaz. Bay Nevi! Çember
layn arasıra tebessümler yara
tan söylevinde diyordu ki : 

- Diğer büyük ülkelerde, 
devlet adamları bütçelerini 
denlcıtirerek refaha dönmeie 

1 
çalışıyorlar. Onların kullandık

ları metodları takdir etmek 
asla aklımdan geçmez. Fakat 
b171'1J\-ine muadil neticeler al-

!Jall Ncl'il { 'e111lıerla!f H 

mış olanı yoktur, diyebilirim. 
Bir bütçeyi denkleştirmek 

için en iyi çare uluıal ekono
miyi canlandırmaktır. Ancak 
o zaman bütün mükeUcfJer 
vergilerini koJaylıkJa öderler. 
Varidat fazlası başlar. Ver2i
leri indirmek kabil olur. Sana
yi ve ticaret faaliyeti bu vergi 
tenzilabndan da o nisbette is
tifade eder. 

Bay Çemberlayn geçen yıl 
avam kamarasında bunları söy
lemiştir. Bu sene de aynı söz
leri tekrar etmiş bulunuyo!·· 

Ekonomik hayatı canlandır
mak .. İnanılmalıdır ki İni'İltere 

1 
bunu• sırrını buJmuıtur. Delili 
de meydandadır. Sanayi üre
timleri bu yıl, yüzde on iki, 
otomobil üretimleri yüzde otuz 
dökme üretimi yüzde elli art
mııtır. 

Çemberlaynın söylevindeki 
izahat bunlar1 ıösteriyor.Fakat 
İnıiliz nazırı nikbinlikte çok 
daha ileri iİderek demiştir ki: 

"fn2"iltere 1929 taki mevkiini 
bulmuş ve hatta geçmiftİr.,, 

Bu şaıırtıcı neticeye nasıl 
varmı,lardır? İnıilizler 2"eçen 
seneden iki buçuk milyar fazla 
siıarayı niçin ve nasıl kulla.n
mı~lardır? 

Biraz gözlerimizi arkaya çe
virelim. Üç buçuk yıldanberi 
nıgiltereyi devamlı bir ekono-
mik salah yolunda ıörüyeruz. 
Halbuki 1931 Eylülünden öne• 
f nıiltcre eşsiz bir buhran 
ve darlık içinde çırpınıyor-

du. Iniiliı ekonomya adamları 
bu netiçeyi İnıiliz lirasmın kıy
metten düşürüfmcsine atfedi
yorlar. Bu dcvalüksyondan (kıy-
metten düşürmek harekdinden) 
en çok: müteessir olanlar ıelir
lerile geçinen insanlardır. 

İniilterede ekonomik güven 
hükümrandır. Bay Nevit Çem
berlayn g-enel borçlar yükünü 
de her sene hissedilecek de
recede azaltmış bulunmaktan 
övünç duymaktadır. 

B. J. 

Amiral İniiltereyle bir har
bın Rusya için ne büyük fela-
ket olacağıaı bilirord~. Bu 
zehabı düzeltmek ıstcdı. 

- Pitt'in memleketinde sar-
hot telekki edildiiiai za'?ne~
miyorum. Zira yemekte bır tı
şe Portodan fazla içrnez•if. 

Çar : 
- Öylemi d~di. Ben bir 

parmaktan fazla içmiyoru•. 
Şimdi düıün bir kcrre. Bir fİ
fe porto şarabı içen bu adamı 
benimle boy ölçüıecek. Müla
kat burada bitmİftİ. Fakat 
Amiralın içinde derin bir üzüa
tü bırakarak .. 

- ÔOltll t•m· --
...•............•........................ , 
Zabıta Jiahereri: 

Hırsızhk 
İkiçeşmelik caddeıindc Rifat 

oilu bay Osman Cenabın til
tüncü barakasına arka taraftan 
ıiren sabıkalılardan Süleyman 
oj'lu Hakkı para çekmecesini 
kırarak 182 kurut nikel para 
ile 2 şife rakı, bir şiıe konyak 
ve 10 paket siıara çalıp ka
çarke~ tutulmuştur. 

Yaralamı' 
Kestelli caddesinde Halk 

otelinde amele Demir oilu Hil
mi ile Hasan oilu Muhittin 
arasında bir oda kiralamak 
:meselesinden çıkan kava-a se
nunda Muhittin sandalya ile 
Hilmiyi yaralamıştır. 

Demirle ba,ından 
Yaralamıfbr 

Adliye binası önünde Ethem 
oğlu Feruhla Necip arasında 
bir alacak meselesinden kav2a 
çıkmış ve F eruh demirle Celilı 
batından yaralamııtır. 
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Osman ıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu No.24 
ı - Oz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T.Kö) beldeii (alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile 

uıın.ın lanmıı.ın (mutahassıs) yazılannı gazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, F ransızcalan yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 
~ - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır. ASLI AK olan HAK, aslı UGOM olan 

HUKUM, Türkçe ÇEK k~kilnden gelen ŞEKiL gibi. _ı ____________ _ 
istikamet (veçhe) - Yönet istintak altına almak - Sor- işgal - Tutav, işgal (T. Kö.) ı kıymeti ile itibari kıymeti ara-
Örnck: Bu istikamette gi- ıruya çekmek işgal etmek - Uiraştırmak, sında - Bir.jeyin ııerçek de-

derseniz köyü bulursunuz - Bu htirahat - Rahatlanmak; kaplamak, almak, tutmak, ele ğeri ile koyma deiteri arı-
yönette ıriderseniz köyü bulur- rahat geçirmek, işgal etmek 11nda, 
sunuz. htirahat etmek - Rahat- lşhad etmek - Tanıklamak itibaren - deaberi - tlea 

istikamet almak ( T e\iecclih !anmak, dinlenmek Örnek: Bu meselede herkes- batlı yarak 
etınek) - Yönelmek Örnek: istirahat etme'< ı' çı'n t 1 h k d Örnek: 1 - Buaünden itiba-Örnek: Bölük o tarafa jstika- en eve ve er esten ziya e • 

buraya geldim - Dinlenmek için sizin kendinizi işhad etmek ren • Bugünden batlıyarak 
met aldı (Teveccüh etti) • Bö- b Jd' . . B d k 2. O zamandan itibarea. O lük 

0 
tarafa yöneldi. uraya ge ıaı. ısterım - u sorum a her es-

istikbal _ Gelecek istirham - Yalvarı ten önce ve herkesten çok si- gündenberi. 
Örnek: istikbal için bir çok Örnek: lstirhama lüzum yok, zin kendinizi tanıklamak iste· itidal - Aran, yavqıma, sİ· 

tlü,üncclen vardı-Gelecek için işinizi yaparlar - Y alvarıya lü- rim. nem, ılım 
1tir çok düşünceleri vardı. zum yok, işinizi yaparlar. lştihad etmek - Tanık tut· Örnek: 1 - Her iste fazla ve· 

istiklal - Erkinlik istirham etmek - Yalvar- mak ya aaksan defil, itidal ile ba-
Ôrnek: Türk milleti iatikla mak, yakarmak ~şmizaz - Yüz buruşturmak reket gerektir • Her işte artık 

hni Atatiirk'e medyundur - Örnek: istirham ederim, cür· iştial - Tutufma veya eksik deiil, aran ile ba· 
Türk ulusu erkinli~ini Atatürke mumu affediniz: • Yalvarınm Örnek: iştial, birdenbire ol- reket gerektir. 
borçludur. 1 ıuçumu baj-ışlaymı:ı:. duiundan bir şey kurtarmağa 2 - Hübub eden rüzıArın 

lstiknah etmek - Derinle· lıtirkab - Çekemezlik imkan hasıl olmadı - Tutuşma itidale doğru dönmesi - Eaen 
.mek Örnek: Alicenab olanlar baş- birdenbire olduğundan bir şey yelin yavaşıma doğru dönmesi. 

Örnek: Amakı kalbimdeki kalannı istirkab küçüklüi'ünü kurtarılamadı. 3 - Havaııın itidali - Havanıa 
cl.üşünceleri istiknab etmek mi ıösterme:r.ler • Akı olanlar baş· İştial etmek -Tutuşmak ılımı. 
istiyorsunuz? • Yürej-imio için- kalarını çekemezlik küçüklü- Örnek: lp:ial eden otlar bü- itidal keıltetmek • Yavap· 
el.eki dü1ünceleri derınlemek mi ğünü ıtöstermezler. yük bir orman harikine sebep mak, yumuıamak, ılımak 
iatiyorsunuz? l Ö stisıar etmek - Azımsa- old • Tutucan otlar büyük bir rnek: Dört günlük aaı"•ak-

lstikrah - Tiksieti, iğrenme .,. 
Örnek: Sua'i hareketlerden mak orman yangınına sebep oldu. ta• sonra buırüa hava itidal 

Örnek: Kendisine tediye edi- İc'al etmek - Tutuşturmak kcsbetti • Dört ııünlük ıa'"'ak· 
iılikrah ederim • Yapma hare· ... •-
ketlerden tiksinirim (iirenirim). len meblaiı istisgar ettiğine İştigal etmek - Uğraşmak ta• sonra buıün hava yavaşıdı 

ı tikrar _ Durluk hayret ettim - Kendisine öde- Örnek - İştigal cttifiniz (yuınu~dı, ılıdı) 
Örnek: Fransız franıının is· nen parayı azımsadıi'ına şaş· mesele çok mkbimdir - Ujraf- Mutedil - Orta, ılıma•, ıi· 

tikrarnıa çok çalı,ılmışh - fran· tım. tığınız sorum çok önemlidir. •e•li 
sız franıının durluju için çok İstiskal etmek - Ağırsamak lştiba -- İştah Ômek: 1 • Mutedil bir tekil· 
çalışılmıştı. Örnek: Misafiri istiskal et- İştihar etmek - Tanınmak de hareket etıaek isterim • Or-

lstiksar etmek - Çoilllllsa· mek değil, ona ikram etmek lştiki etmek - Yanılamak, ta bir ıekilde hareket etmek 
•ak lazımdır • Kenuğu ·aiırsamak sızlanmak iıteriın. 

Örnek: Bu parayı istikıu deiiJ, aiırla•ak ıerektir. Örsek : 1 - Bu yolda hare• 2 - Hava bugün pek mutedil 
etmeyin • Bu parayı çoj-uaıa- İstismar etmek - İşletmek, kette devam ederseniz sizde• - Hava bugıı. pek ılımu. 
mayın sömürmek ittika edecefim - Bu yolda ha- itikal - Aşıama 

Ölatikşaf - Açı Örnek: 1 - Bu makinelui reketi sürüp ırötürürsenix ya- itilaf - Anlaıma, uyqma 
Açı ı:::~~ulstiktaf tayyarcaı • böyle muattal bırakmakta bir •ılhyacaiun. Örıtek: 1- Aramızda bir itiW 

menfaat yoktur, onlan istismar 2 - Kime iştiki et.eli ? husulü irin. Aramıxda bir u-
latikşaf ct•ek - Açılamak .-
Örnek: Düşmaam 't'aziyetini ctaeliyiz - Bu makineleri böyle - Kime sızlanmalı (derd yan· Iaıma olmaıı içia. 

iabkşaf etmek üzere ltir kol itlemez bırakmakta bir fayda malı) ? 2 • İki de•let arullldaki iti
yolladı • Düşmanın durumunu yoktur, oaları ifletmeliyiz. Şikayet etmek - Derdyan· lafa na:ıaran • iki de't'let ara• 
açılamak üzere bir kol yolladı. 2 - Kendisine karşı irae mak 11ndaki uyuşmaya ııöre. 

latili _ Salım ltuyurduiunuz merhamete isti- Şikayet - Yuı, sızıltı Adeai itilaf - Uyutıııulık, 
Örnek: Bu topraklar bir .,... saden sizi istismar etmek isti- Örnek : 1 - Şikiyetiııis aalaaamulık 

kitler düşman iatiliama uifa· yor • Kendisine karşı gösterdi- üzerine hu meseleyi tahkike Örnek: Araıaııclaki ademi 
aı,tı • Bu topraklar bir vakit· jiniz acıinaya dayanarak sUi ıirişildi - Yanınıx üzerine bu itilaf o kadar mlllaim defiltlir • 
!er dütmaa ıalıuııa uil'Ul&fb. sömürmek istiyor. ıeramu arafhnnaia ıiriıilcli. Aramızdaki ayuımıu:hF (ula-

l~tilida buluamak, müstevli Müıtamere - Sömürge 2 - Şikayete mahal 't'ermi· şa•azlık) o kadar öneıali de• 
olıa:ık - Salgın etmek Örnek: On dokuzuncu asırda yerck • Swlbya meydan ver• iildir. 

lstili etıaek - Kaplamak, Avrup büyük devletleri aömür- miyerek. ltimad - Güven 
Na.ak reler edinm~k istejine dilftil- ~tirik - Ortaklık ltimad etmek - Güvenmek 

Örnek: Çekirıre her tarafı lcr. İştirak etmek - Ortak ol- İtiraf - İtiraf (T. Kö.) 
iatili etti • Çekifııe her tarafı İıtiına - Ayra (Bak: fark) mak, ortaklqaak ltiraJ. - itiraz (T. Kö.) 
kapladı. istisna et•ek - Ayramak Örnek: 1 . Bu şikayete ben lti:ı:ar etmek - Özür dileaek 

Düşmanlarua iatili eltiii yer· fıtisnai - Ayral de ittiraik ederim - Bu yam· Örnek : ( Mu.eret) - ÖzlJ' 
ler • Dü,maalann butıjp yerler İstisaaiyet _ Ayrahk k d ) 

istilam etmek - Ne oldu- lstiıare _ Danıc ya en e ortak olurum. (T. Kö. 
;uu ıormak ... 2 - Bu ifte ai:Wıle iıtirik İtiyat - Alışkanlık 

Örnek: Neticeyi iıtilim etti· Örnek: Mühim işlerde isti· edelim • Bu itte sizinle ortak- itina - Özen 

1 S ld 
_ •are ile hareket etmek doğru· •~-~1 1m l•-aın etmek - Tu-mlemek, 

er • onucun ne e urunu sor· Ö ~ · .... 
tlular. dur - nemli işlerde danışarak İştiyak _ Göresi tamamlamak, bitirmek 

Iatilzam etmek - Lüzumia,- hareket etmek doğrudur. Örnek: Çoluk çocuğa teskin İtminan - Deniz 
tırmak, gereklettirmek İıtişmam etmek - Sezin- edilmez bir iştiyakım var • Ço· ittifak - Bağlaş 

Örsek: Cezayı istilzam edeıı !emek luk çocuğa söndürülmez bir lttibad - Birlik, birleşme 
bir hareket • Cezayı gerektiren Örııek: Öyle b r şey oldu- göresim var. ittisal etmek - Bitişmek 
(lüzumlaştıran) bir hareket ğunu iıtişmam ediyorum-Öyle ı,ve _ Kıntım ltyan etmek (serdetmek) -

lstiman etmek - Aman di- bir şey olduiunu sezinliyorum. Örnek: Birçok itvelerden Getirmek 
!emek lstitaat, takat - Gbç sonro meramını anlatb - Bir· İYa etmek - Banadıraak 

Örnek: Asiler istiman ettiler· Ôraek: lstitaatımın en son · çok kıntımlardan sonra istedi· lvaz, tavı:ı: - Dciiıit 
Azıyanlar amilll dilediler. haddine kadar • Gücünün en jini anlattı. lvicaç _ Bükülme 

Iatimhal etmek - Öael İs· son derecesı"•e kadar. t 
t k - ŞYeba:ı: - Kıntkan, lıtaylan İzah - ixah (T. Kö.) 
eme İstitale - Uzatı istimzaç - Yoklama Ö İtaat - Uyru.ın İzah etmek - gidrmek. 

rnek: Mesele, yalnız kendi ö k K b Örnek: Bu meseleyi istimzaç h rne : üçüğüıı üyüie izam etmek - Büyükaemık 
için size geldim - Bu sorumu udutları dahilinde kalsa gene itaati lazımdır - Küçüğün bü- l:r.'aıı - İzen, İzan 
yoklama içın size geldim. bir şey değil, bir takım iıtita- yüie uyrumu lüzumludur. izaz etmek - AilJ'lamak 

istimzaç etmek - Yoklamak leler de oldu da - Sorum yal- itaat etmek - Uyuraıak, lıdihaaı - Kalabalık 
Örnek: Bu meseledeki fik· DiZ kendi sınırları içinde kal- başeğmek ucli•aç - Evlenme 

riııi istimzaç edecefi• • Bu ıo- saydı ırene bir şey deitil, !tir Örnek: Devlet kanunlanna lueti nefis (Haysiyet) - Oaur 
rumdaki fikrini yokhyacai'tm. takım uzatılar da •rtaya çıkh itaat edelim - Devlet kanunla· Şeref - Şeref (T. Kö.) 

htiııad etmek - Dayanmak da. rına başeğelim (uyuralım) lı.har etmek - Göıtumek, 
Örnek: Hayatında kencliain- Istitar - Örtünme ltalei lisan - Dil uzatım açığa yurmak, izhar etmek 

doen başka kimseye iıtinad el· Örnek: Veçhi dilira}'l kamer ithaf etmek _ Arm•i•n- K ) 
•edi • Hayatında kendiaiııcl.en bir ıehabı muzlimle isti tar et· !anmak (T · ö. 
b k k. d d l:r.iıı - WR 
aı a ımseye ayanma ı. mişti • Ayır. gönül süsliyen ka- Ö k B 
1 t

. d "h D rne ; u eserimi nami ili- İztirap - Gövnü 
5 ına ga - ayanç ranlık bir bulutla örtünınü•tü. · · h f d J-

ô '- B'"t" · t" el •L._ " nızı ıt a e iyorum. • Bu ese· İstizan etmek - İzin iıte-
rne .. : u un ıs ına ıra111111 İstitrad - Arasöz ıiısiz. rimi yuca adınıza armaıanlı· 

Örnek: Burada bir istitrad yorum. 
lstiras etmek - Ah mak 

Yapacac7ım • Buraya bir arasö:ı: itham etmek - suçlamak 
istinsah etmek - Kopye • 

etmek koyacaiım. Örnek: Bu işte cürüm ki-

ô k h Jc'ar etmek - Bildirmek · 1 1 ı· b lk rne : Bu kitabı istinıa T mın o ursa o sun ısanı a 
etmek için yirmi lira iatedi _ Örnek: iş'ar ettiğiniz tariki sizi itham edecektir • Bu işte 
Bu kitabı kopye etmek için hareketi lasvib ediyorum - Bil· suç kimin olursa ol,un halkın 
)'İrai lira istedi. dircliiiniz hareket yolunu uyıun dili ıi:ı:i suçlıyacaktır. 

latintllk - Sorgu buluyorum. itibar (Bak: ReYaç) - Yalım, 
Örnek: Önce onu iatintaka işaret - lm, iıaret (T. Kö.) kredi (T. Kö) 

çektilu • Önce onu sorıuya işaret etmelı. - Göstcr•ek, itibari - Koyma 
çekti1-., imlemek, iıaret etmek. Önaek: Bir ıeyin hakiki 

aıek. 
Kadem - Ayak 
Kademe - Basamak 

J 
Jale - Çijt 
Örnek. Nesimi ne't'bahar ja

leler ıaçsıa - Bahann esini çiıı· 
lcr saçını. 

Jandarma - Jandarma 
Jenk- Pas 
Jiyan - Aıgı~, kükremi• 

Örsek: Şiiri jiyan - Kükre· 
•it aslan 

Julide - Daiaık (aaç) , ka
rııık 

K 
Kabahat -Kal.abat (T. Kö.) 
Kabih - Çirkin 
Örnek : Bu, pek kabth bir 

harekettir • Bu, pek çirkia bir 
harekettir. 

Kubh - Çirkinlik 
Örnek : Hareketinizin hüsün 

ve kubhunu sizden ziyade ıizi 
ıörenler anlar - Hareketinizin 
güzellik Yeya çirkinlifini siz· 
den ziyade ıİIİ ııörenler enlar. 

Kabil- Olabilir (Bak: Müm
kün) (umumiytle bilmek fiilile 
ta1rif edılir) 

Kabil ( makle) -Gilıti, çeşit, 
türlü, cins 

Örnek: Bu kabil (bu makle) 
adamlardu hoılanmam • Bu 
gibi (bu çefit, bu türlü, bu ciıııı) 
adamlardan biç lıoşlaamam. 

Kabil (makule) - Kateııori 
(terim) • (Fr.) Cateıorie 

Kabiliyet - Yetenek 
Örnek: •Kimseden kabiliyeb 

haricinde olan işi isteme•eli· 
dir - Kimsede• yeteneii ılı· 
tında olan iti istememelidir. 

Kabiliyet (istidad almamına) 
Anıklık 

Örnek: Oaım kaltiliyeti da· 
ha ziyade içtimai ıahadadır 

• Onun anıkbğı dalıa çek aoı· 
yal alandadır. 

•Kabiliyeti iııtiba sahibi • 
Duyuşlu (Bak: Hiı) 

Kabiliyeti inhi il - Eair
ıenlik (Bak: Hail) 

Kabili tahkik - Gerçinle· 
nebilir (Bak: Hakikat) 

Kabili tahakkuk - Gerçek
leaebilir (Bak: Hakikat) 

Kabili inbiaa - Bükülür 
(Bak: Gayri kabili inhina) 

Örnek: Kabili inhina olan 
şeyler üzerinde iılemek claluı 
kolaydır. - Bükülür 9eyler 
Uzcrinde itlemek kolaydır. 

Kabili inbilil - Erir (Bak: 
Hall) 

Kabili inhilal •ad~eler -
Erirler (Bak: İnhilal) 

Kabili ban - Kaldırılabilir 
(Bah: Hazf) 

Kabili afiv - Bağışlanır, ha· 
iıılan•bilir 

Örnek: DojTuıu ltu cürmü
nüz kolay kolay kabili afiv gö 
rünmüyor • do;ruıu bu ıu
çuauz kolay baiıılanır (baiıt
lanaltilir) göriiaaliyor. 

Kabili ekil - Yenebilir 
Kabili ixale - Giderilellilir 
Örnek: Bu leke kolayca ka-

bili izaledir - Bu leke kolayca 
ııiderilebilir. 

Kabili itiraz - Söz ıöttırlir 
Örnek: S6zliaüx pek doğru 

iae de, bir aoktai aazardan 
kabili itirazdır - SözU.ilz pek 
doiru ise de, bir balcımdan 
ıöx ıtötörür. 

Gayri kabili itiraz - Söz 
ıötürme:r. 

Öraek: Gayri kabili itiraz 
bürhanlarla ıözlinli ispat etti • 
Söx ıötürmez kanıtlarla tazliall 
tanıtladı. 

Kabile - Ebe 

Kabile - Oymak 
Kabl - Önce 
Örsek : Kablettuih - Ta-

ribten önce 
Makabl - Öacek.i, ıeçen 
Mabaat - Sonra, ıouaki 
Kabr - Kabir (T. Kö.) 
Kabul - Kabul 
T asvib - Oııam 
Örnek : Bu teklifi tasvibi 

ilinize arzediyorum • Bu öner· 
geyi ydksek onamaıııza ıunu· 
yorum. 

Tasvib etmek - Onamak 
Örnek : Bu hareketinizi can

dan gönülden tasvip edenler 
arasındayım • Bu hareketinizi 
candan ırönülden onayaalar 
arasındayım. 

Kibuı - Karaltasan 
Örnek: Bütün gecem mahuf 

bir k'buı içinde geçti - Bütün 
ıecem korkunç ltir karabaaaıı 
içiade reçti. 
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Kab:ı:• - Sap, tutak 
Kalıtzetmek - Almak 
Katldü kamet -· Boybos 
Örnek: Kaddü kametiain 

ıüzelliğine hayra• oldum • Bo
yuaun bosunun ıüzelliğine bay· 
randım. 

Kadar (Mukadderat anlamı· 
na) - Kader (T.Kö.), keski!· 
(Fr.) Destin 

Tali - 1 - Tali 2 - Sur (T. 
Kö.) - (Fr.) Chaacc, ıort 

Kadid - Kurada, iskelet 
Kadih, seb, ,etm - SöYgü, 

sövme 
Zem Y erfİ, yerme 
Zemmü kadih - Y erıri ve 

ıövgü 

Kadim - Bayrı 
Ör11ek: Minelkadim bu köy 

halkı bu ormandan ihtitab ede· 
ııelmiştir • Bayndanberi b11 köy 
balkı bu ormanclan odua ke
aeırel•iJtir. 
Kıdem - Öncelik, baynlık 
Kıdemli - Yümlü, uğurlu 
Kudema - Eskiler 
Kadir, zikudret - Erkmen 
Örnek: Kadir ona derler ki 

lıanıi işe vaziyet etse bir e•· 
cama isal eder • Erkmen oaa 
derler ki hangi işe el koyıa 

bir sona ırötürür 
Kudret - Erk 
Örnek: Kudreti beşeriyenin 

bir haddi vardır. İnsan erkinıa 
bir ucu vardır. 

Kadr - Değer 
· Örnek: Kadrini bilselerdi e•· 

dan daha çok istifade ederler
di - Deierini bilselerdi ondan 
ılaba çok faydalanırlardı. 

Kadirdan, kaılirfi•as - De· 
ğerbilir 

Örnek: Büyüklerimiz çok ka
dirdan (kadirtinas) adamlardır· 
Büyüklerimiz çok değerbilir 
adamlardır. 

Kadiraaşinaı - Deierbilmu 
· Örnek: 011a kartı pek ka

dirnatinas davraadı - Ona karşı 
pek deier bilmez davranıldı 

Kafi - Yeter 
Örnek: Arbk bu sıkıntılar 

kafi • Artık bu sıkıntılar yeter. 
Bu kadarını kafi gör•ediniz 

mı? • Bu kadannı yeter ıör· 
•ecliniz mi? 

Kiffe - Hepıi, bütU., tlikeli 
Örnek: Kiffcai aynı cinıtea· 

dir - Hepsi aynı ciastendir. 
Gayrikifi - Yetmez 
Örnek: Bu kadar siy gayrı· 

kifidir • Bu kadar çalı•• yet· 
•ez. 

Gayrikafi bulduğum bu •a
lümat ile 011a ba mühİ111 iti 
te,·di edemem • Yetmez bul
duium bu bilııi ile ona bu 
önemli iti yercm.m. 

Kifayet - Yeterlik 
Örsek; Kifayeti dolayııiyle 

ona bu vazifeyi •erdiler - Ye· 
terliği dolayııiyle ona bu ödevi 
•erdiler. 

Ademi kifayet - Y ebıeılik 
Örnek: Ademi kifayeti ıtô

rlildüp için i,tcn çıkarıldı • 
Y etme:r.liği ııörüldüiü için i'ten 
çıkanldı. 

Kifayetli, ehliyetli - Yetki! 
Örnek: Çok kifayetli ltir 

adamdı • Çok yetki! bir adamdı. 

Onergeler 
Kılavuz sözleri üzerine, her 

listenin (Yeni Asır) da çıkh· 
iından başlamak. üzere lııir ay 
içinde, istek edenler yeni bir 
önerge ileri sürebilirler. Bun· 
!ar T. D. T. C. Gnel katipil· 
ğine şu tekil alhnda ırönderi
lecektir: 

Osmanlıca . . . . . kelimesi· 
ne Kılavuzda . . . . . karşı· 
lıiını uyıun (yahut : yeter ) 
görmüyorum. 

Sebebi : (kısaca) . . . . .. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
Önergem şudur: .... (1) 

İmza 

l ) Burada bit" iiıttrg~ gb.slnlm i 
yen yazıl11t· ııztriı« bır ~ey !J«PI· 
1<11111.,.ıcaklt;. 



O Haftalık • 
pıyasa durumu o 
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•• goze Zahire ve hububat piyasasında 
durgunluk vardır.. Yeni 

çarpan bir 

Rekolte hakkında gelen haberler ümit vericidir 
Zeytin yağı fiatlerinde yüksekliğe doğru l(ımıldama vardır. Üzüm 

piyasasına normal nazarile bakılmaktadır. Fiatler sağlamdır. 
'W"!"llW"'!~~~~~~~!!9'!!~1wm!lm!P.!~----------------------------Şehrimiz ticaret ve zahire 

bonası taıafıadu hergün neş
redilen ıüıulelik borsa sab,ları 
bültenlerinden topladıiJmtz ma
lümata iÖra bu ayın on yedinci 
ıünü sabahındaa 22 nci günü 
aktaınına kadar boraada sahl
llltf olan alelumum ticaret ef· 
yasının nevi, miktar Ye fiatlarile 
ltunlardaa belli bqlı ihracat 
eıyasını tetkil eyliyenleria bu 
haftaya ait satlf vaziyetlerini 
•e piyua temeYYiiclerini bir 
hafta enel Ye ıeçea seneaia 
bu haftası ile mukayeaeli bir 
surette aıaiıda gösteriyoruz. 

Yukanu ifaretledijimiı: ta
rihlerin l9f kil eylediii bir haf
talık zaman içinde borsada sa
tılan zebair ve bu~ubat ıualar
dır: 
Cins Miktarı 

ve nev'i çuval 
Bu;day 4852 
u,ak malı 
Buiday 8620 

Fiab 
en az en çok 
3 85 4 875 

3 40 
•adeli 
Buiday 
Mersin mak 

72 3 60 3 60 

Akdarı 8S 
Mısırdarı 36 
Barülce sı 
Fasulye 10 

Kilo 

3 375 
4 
4 
7 

3 375 
4 
4 so 
7 

Kalın 
kepek 

S200 2 375 2 375 

Pamuk 9750 2 35 
çekirdeji 

2 35 

Keza bu alddet zarfı ada 
muamelesi borsadu ıeç•İf 
olan ihracat etya11aın sataı 
vaziyetleri ve Keçen hafta ve 
ıeçen senenia bu haftuı ile 
mukayeseleri qa;ıya itar..t 
edilmiftir. 

Arpa 
Borsada ••• hafta içinde sa

tılmıı elaa Arpa aiktarı 32 
çu•al Utak mahna müalaasır 
lralaıt Ye lau •iktana beher 
kilosu S,62S k1lnlf fiatla aatıl
mııtır. 

Geç• hafta ıse kilosu 
3,25-3,625 ku111f aruıada fi. 
atlarla 1464 çuyaJ Uıak ve ki
losu 3,25 kuruıtan 74 çuval 
Biıara Arpa satııı olmuş ve 
ıeçen seaenın bu haftasında 
ise borsada kilosu 1,95 kuruf
tan 154 çuval keza Uşak mah 
Arpa muamelesi olmuıtu. 

Son hafta Arpa muamelele
rinde ıeçen haftaki hararet 
görllleme•ittir. Fıyat!arın iki 
hafta evvelsine nisbetle reçen 
hafta bir miktar tenzil etmeıi 
üzerine satıtlar fazlalaşmıt idi
sede satıcıları• fiatları düşür
memeleri iflerde durıun husu
le aetirmiş ve hafta satışı pek 
az olmuttur. 

Geçen senenin bn mevsimin
deki arpa fiatlarına nu..aran 

halihazır fiatlarımız hemen he
men bir misli fazladır. Halbuki 
dünya arpa piyasası hilen pi
yasamızdan dütküa bulunmakta 
olduğundan satıcıların fiatları 

düşürmemek huausuadaki gay
retlerinin önümüzdeki rekolteye 
busene mahıulünden külliyetli 
miktarda mal devredileceii 
kanaabaı teYlit etmektedir. 
Halbuki ltUMae arpa zeriyatı
nıa fadalıjı ile beruer fimcli
lik mahaulh iyl ve bereketli 
olduiu nyleımekte olduiua-

dan alakadarlar mevcut stok
ların bir an evvel elden çıka
rılmaıınıa muvafık olacaiı söy
lenmektedir. 

Bugün içi• İzmirde iki bin 
çuvaldan fazla mal mevcut ol
duiu tahmin edilmektedir. 

Borsaca tutulmakta olan is
tatistiklere nazuan 1934 senesi 
ilk arpasını• piyasaya arzı ta
rihinden ıon tariha kadar bor
sada 86,987 çuya} muhtelif arpa 
sablmııtır. 

Türkofis lzmir ıubesinden 
verilen malumata göre Mersinde 
1935 senesi ilk arpa mahsulü 

piyuaya arıedilmiıB~kla 1 

Geçen haftaki piyasa haber- \ 
Jerimiz arasında da ya7.dıiımız 

1 
gibi İzmirde stok mal olmadı
iından ve dahilden de keza 
mal elmaması dolayısile yeni 
mcvrudat vuku bulmadıj'ından 
son hafta içinde de geçen hafta 
oldujıı gibi borsada itakla üze
rine iı olmadıiı anla,ılmııtır. 

Esasen reçea senenin bu 
haftasında da borsada bakla 
muamelesine tesadüf edilme
miıti. 

1934 senesi mahsulünden son 
tarihe kadar borsada satılm11 
olan balda miktarı 48000 çuval 
ıeçmiftir. Bakla mahaulihnın 

ltu seneki zirai vuiyeti hak
kında alınan haberler 4imdilik 
wayet müsait ve memauniyeti 
calip bir ıekildedir. 

Pamuk 
Bor.. neıriyatıJ1a ıöre son 

hafta içinde bersada satılmıı 
olan pamuklar neYİ ve fiyat 
itibarile aıajıdaki surette icmal 
edilebilir: 

Neyi Miktarı Fiat 
az çok 

Prese lıtiriaci hazır 
403 balya 39 40 

,, ikinci " 4 38,50 37 ,50 
Yekün 407 
Geçe• hafta pamuk satııları 

ise ıu ıuretle iaülisa olun-
muştu. 

Prese birine hazır 
115 " 38,00 39,50 

" 
,, vadeli 

25 " 39,00 39,00 

" 
ikinci hazır 

109 " 36,00 37,SO 
Kaba birinci hazır 

7 harar 38 38 
Yekün 256 
Geçen senenin bu haftası 

içinde ise kilosu 39 kuruftan 
42 balya Bursa birinci mal 
pamuk satışı borsadan geçiril
mişti. 

Son hafta satışları geçen 
haftaya nısbetle fada olmuş 

ve fiatlarda 1,00-0,S kadar bir 
terakki rörülmü,tür. 

Bu fiat yükseliti ·haddi za-
tında yem ol•ayıp evvelki 
haftaya nisbetle i'eçen hafta 
görülen tenzilin talep kartı

ıında iktisap cyledij'i tabii bir 
vaziyet telakki edilmektedir. 

Yerli mensucat fabrikalannın 
henüz ihtiyaçları olduiu söy
lenen miktarı piyasadan tedarik 
hususunda bir hareketleri mü
ıahede olunmamakla beraber 
Türkiye pamuk fiyatlarının neyi 
itibarile İzmir piyasasile bir 
ratldetle bulunaakta olmua Ye 

fabrikalann da lzmır pamuk
ları ayarındaki mallan işlemek
te bulunmaları dolayısile erieç 
piyasadan mübayaatta buluna
cakları tahmin edilmekte ve 
bu noktadan da satıcılar fiyat· 
lan daha fazla düşürmekten 
çekinmektedirler. 

Ayni zamanda Almanya ile 
ıirişilmiş olan ticari ıörüşm.!
lerin son zamanlarda iyi bir 
suretle neticelenmiş olması Al
manyadan her emtiamız için 
verilen ithalat müsaadelerinin 
pamuklarımız için de verile
ceği ümidini tevlit eylediğine 
binaen satıcılar her ihtimale 
karşı ellerinde mal bulundur
mak ihtiyacını hissetmekte
dirler. 

Bunun içindir ki yeni rekol
teye kadar sarfedilecej'i kuv
vetle tahmin edilen eldeki sto
kun bugünkü fiyatlardan daha 
eşağısına satılması ihtimali varit 
iÖrülmemektedir. 

Mevsim iptidasından son ta
rihe kadar İzmir horsasmda 
satılmış olan pamuk miktarı 
şu suretle hes~planmıştır: 

Nevi Balye harar 
Hazır satışlar 24903 1396 
Vadeli satışlar 8734 0000 
Y ekfın 33637 1396 

Palaıttut 
Son hafta içinde lzmir bor

sasıwda satılan palamutların ne
vi, miktar ve fiyatlan şunlardır: 
Nev'i Keatal F i a t 

Tırnak 
Tırnaklı 
Kaba 
Yekun 

516 
65 

325 
906 

Az Çok 
410 435 
300 300 
235 290 

Palamutun sen haftaya ait 
piyasa hareketi 2'eçen haftaya 
nisbetle durgualuk iÖstermiş 
ise de bu durgunluk entliıeye 
ıayan ıörülmiyerek mevsime 
atfedilmekte bulunmuıtur. 

Palamutun her nevine fiat
lerde hiç bir değiıiklik yoktur. 
Piyasa uzun zamanlardan beri 
ayni istikrarı muhafaza etmek
tedir. 

Zeytinyağı 
Bursada ıeçen hafta zeytin 1 

yaiı satııı kaydedilmemiş ol
masına raimen son hafta için
de tescil ettirilen zeytinyaiı 
muameleleri aıaj'ıya iıaretlen
mi,tir 1 

Nevi Kilo 
Sıramal 52200 
Sabunluk 14900 
Posalı 1-tOO 
Y ekiın 68500 

az 
23 50 
23 
21 75 

çok 
24 50 
24 50 
21 15 

Bu meyanda kilosu 6 kuruıtan 
2800 kilo zeytinyaj'ı posası 
muamelesi de olmuştur. 

Geçen senenin bu haftasın
da "sıra mal eski satış,, kay
dile borsaya kilosu 26,13 - 26,54 
kuruş arasında muhtelif fiyat
larla 19360 kilo zeytinyağı sa
tııı yazdırılmıftı. 

Geçen haftaki neşriyatımız
da arzettiiimiz 2'ibi Jtalyadan 
alınan bazı siparişler üzerine 
bu hafta içinde piyasada ol-
dukça faaliyet iÖrülmüş ve 
hayli muameleler olmuştur. Bu 
faaliyetin neticesi olarak ta 
zeytinyaiı fiyatlannda nevıae 

iÖre 1,5 - 0,5 kuruı araaında 
bazı yllkseklilder kaydedil· 
mittir. 

Piyasadan yapbğımız tahki
kata ıöre alınmıı olaa ıipariş
Jcr için mübayaası icap eden 
miktarın henüz tamamile teda
rik edilmediii ve piyasanın 
daha fazla fırlatılmaması için 
alakadarlar tarafından müba
yaatın tedrici bir surette ya
pıldı2'ı cihetle lzmir piyasasın
da önümüzdeki hafta içinde 
de yeni muameleler yapılacaiı 
anla,ılmıştır. Borsaaız kuyuda
tına nazareıa menim iptida
sından son tarihlere kadar iz
mirde satılıp muamele!li tescil 
ettirilmiı elaa muhtelif zeyt~n
yailannın miktarı iki miJyon 
kiloyu tecayfiz eylemiıtir. 

Afyon 
Uyuşturucu maddeler inhisarı 

mübayaabnda ıeçen hafta gö
rülen gevşeklik 11on hafta içinde 
durgunluğa inkılap eylemiş ve 
borsaya biç bir afyon muame
lesi tescil ettirilmemiştir. 

Geçen hafta kiloıu 815 ku
ruştan yalnız 225 kilo afyon 
muamelesi borsaya tescil etti
rilmiı ve ıeçen senenin bu 
haftasında muamele olmama
ınndan iki üç hafta evvel inbi
sarın mübayaa hususunda gös· 
terdiii faaliyet üzerine piyasa
da ~rlllen memnuniyet bu hafta 
içinde zail olrau,tur. 

İncir 
Geçen hafta ve geçen sene

nin bu haftasında olduiu gibi 
son hafta içincte de borsaya 
incir satıfı kaydettirilmemiıtir. 
Mal mevcut olmadıiından yeni 
mahsulün idrak ve piyasaya 
arzına kadar da incir üzerine 
muamele olmıyacaiı tabiidir. 

Borsa kuyudatma iÖre 1934 
sehesi incir mevsimi iptidasın
dan son tariha kadar borsaya 
154,077 çuval incir ve 10,371 
çual incir hurdası satıtı yazdı
rılmıştır. 

Çekirdeksiz 
•• •• uzum 

Yukarıda da yazdıiımız i'ibi 
ıehrimiz borsasınca neşredilen 
malümata iÖre soa hafta içinde 
borsada aşajıda i,aretli çekir
deksiz üzüm •İktarı ka şıla
rında yazılı fiat arla satılmııtır: 

Nevi Çuvalı 
6 Numara 17 
7 " 311 
8 .. 385 
9 " 972 

10 " 539 
11 " 216 
12 " 9 

Yekiın 24-t9 

Fi ata 
Az Çok 
8,00 9,00 
9,75 11,00 

11,25 11,50 
11,75 12,375 
12,50 13,75 
14 15,50 
16,25 16,25 

Şu hesaba ıöre son hafta 
ıahşları geçen hafta satııları
nın nısfı derecesinde olmakla 
beraber geçen senenin bu haf
tası satıılarmın aıaiı yukarı 
aynı mıidarmdadır. 

Son hafta çekirdeksiz üzüm 
satış yekunu 2'ündelik itibarile 
aşaiıda gösterile• miktarlar
dan terekküp etmiıtir. 
Satış tarihi satılan Ç. M. 
17-4-935 599 
18-4-935 749 
20-4-935 224 
21-4-935 420 
22-4-935 457 

2449 

Bozkır' da prevantoryon 
- Baştt ra11 birtncı sııımcde -
Fakat bu güneşli bozkırın, 

bu gölgelenen çamlıkların ve 
çam kokulu lcayuakJarın hiçbir 
yerinde bir çocuk prevantor
yomunun beyaz ve ruha cesa
ret veren manzarası yüksel
mez. Orta yayla dünyanın pre
vantoryomsuz bir parçasıdır. 
Bu parçanın ortasındaki mo-
dern Ankaranın ise prevantoryo
ma ihtiyacı vardar. 

Maarif vekiJetinin İltanbul
daki prevantoryomu bütün Türk 
mekteplerinin ihtiyacını tabii 
karşılayamaz. Vekaletin Hey~ 
beliadadaki sanatoryomu da 
tektir. V c ihtiyaca kafi de
iildir. 

Bize çok, yeri bol ve kapısı 

çalındı~ı zaman her ıifa 
arayana yer veren pervantor
yomlar ve sanatoryomlar lizım
dır. Bilhassa, çocuklar, gençler 
ve muallimler için hususi yer · 
ler lazımdır. Bütüa bunlan ise 
bozkırda kırabiliriz. Bu mllca
dele ve kuruluş işinde ilkönc• 
Ankarl\ civannda çocuk pre
vantoryomları ve sanatoryom
ları ile hemen baılanabilir. 

Bu bir l.ütçe meselesi delil
dir. Bu evveli bir içtimai 
birleşme ve yardımlaşma mes
elesidir. Çocuk esirgeme ku
rumunun, Gençlik Hililiahme
rinin, Ankara Halkevi içtimai 
yardım kolunun ve bunlara 
katılacak idealist halkçı ve 

terbiyecilerin bir tek toplan· 
tısı bu işin başarılma yollana 
açabılir. Ankarada bunu bap 
racak arzu, enerji ve para bo 
bol vardır. Devlet bütçesi bl 
birleşme ve yardımlaımanıu 
peşinden gelecektir. 

Bozkırda Pervantoryom ye 
Bozkırda Sanatoryom ......• 

Bunlar Ankaranın çevre
sinde o kaleler ve siperler ola
caktır ki, onlar orada durduk
ça biz kürsümüzün masamızın, 
yahut çocuklerımızın baıında 
bir rün bizi aczimizden Ye 
yesimizden çıldırtan kara düı
maoı cesurca karfılıyacaj-ız. 
Yalnız çocuklarımızın tedavisini 
degil, daimi ve umumi kontro
lunü da bu kalelerin bekçile
rine teslim cdecejiz. 

Bozkırdaki pr~vantoryomu• 
ve sanatoryomun bakıcılan rü
Jer yüzle zaman zaman mek 
teplerimizin kapılarından içe· 
riye rirdikleri zaman bOtiin 
çocuklarımız onlara doğru se
vinerek koıacak, onların etra
fını alacak ve: 

- Bize bakın! Bizi koruyun 
O korkunç düşmanımıza kartı 
bizim hütün cesaretimiz sizde• 

1. ' ie ıyor .. , 
Diye bajuacaklardır. 
Ankara İyilik ve içtimai yar

dım teıkiJitJanntla çalııan duy
gulu ve özgürea arkadaılar! 

Bu sesi duymazmısınız? Bu 
ıesi duymak istemezmiıiniz? •. 

••.........•.•...........•............•...•.•..••..••........•...........•.•.•.•..•.•. , 
Son hafta çekirdeksiz üzüm rındaki stekların azalmıı hu· 

fiatlerinde geçen haftaya nis- lunacaj'ı için mayıs iptidaların-
betle bu haftanın lehine ola- da iyi ve külliyetli işler olmas 
rak 0.25 santimlik l:tir tereffü ihtimali kuvvetlidir. 
göstermiş ve 17-4-935 tarihin- Şimdilik pivasaya normal na-
dc aşaiıdaki şekilde tespit zarile bakıldığı ıibi fiatlarııt 
edilmiş olan fiatler 22-4-935 da sailam bulundu2u kanaat 
akpmına kadar aynı vaziyeti izhar edilmektedir. 
muhafaza etmiıtir. İnhisar idaresi son haftt 

17-4-935 de tespit edilen çe- içinde piyaıadan azami on ku-
kirclekıiz üzüm fiatleri: rup kadar 120 çuval çekir-

No. Az Ço~ de.kaiz Ozlim aaba almııtır. 
6 9 9.50 Buona kuyudabna ~are ia 
7 9.75 11.00 hisarı• bu sene borsadan al· 
8 11.25 1 l.SO dıiı çekirdeksiz üzüm miktar 
9 11.75 12.25 8769 çuvala balii olmuştur 

10 12.SO 13.50 Bununla beraber 1308 çuva 
11 14.00 15.50 razakı Ye 1351,S çuval da siya~ 
12 16.00 18 00 üzüm mübayaatı arasımla rö· 
1934 senesi ilk çekirdeksiz rülmektedir. 

üzüm mahsulünün borsada pi- Çekirdek.siz üzüm piyaıas 
yasaya ilk arzı tarihi olan 4-8- vaziyetinde bugün için yazıl 
934 den 22-4-935 akıamına ka- aaia deier baıka bir şe! 
dar borsada aubtelif neviler- yoktur. 
den satılmıı olan çekirdeksiz Şu kadar var ki hükumetçe 
üzüm miktan 306070 çuval ve üzüm ve incir ihracatımızn 
1135 torbaya balii olmut ve tetkilitlandmlmaıı için alınaı 
iıbu miktar da 5 ile 25 kurut tedbirler cümlesiaden olmal 
arasıada muhftelif fiyatlarla üzere soa hafta içinde bu h• 
•atalmııtır. susta tetkikatta '1ulunacak be-

1933 ıeneai .rekoltesindea yetin ıehrimize geldiii ma· 
~eçen senenin bu tarihine ka- lumdur. 
darki sahı miktan ise 3181:!5 • Müstahsili korumak ıayesia' 
çuval ve 3375 torbadan ibaret matufolan bu harekett verilecel 
bulunmuı ve bu miktar 5,625 cephe ve ihracatı teşkilitlandır-
ile 23,43 kuruş arasında fiyat- ma işinde ittihaz edilecek tetbir 
larla ıatılmıştı. leri hazırlıyacak olan bu heyetir 

Bu iki rakamın mukayesesi mesaisi hakkında henüz kat' 
neticesinden de awlaşılacağı malumat alınamamış olmaklı. 
üzere bu sene i'eçcn seneye beraber belli başlı servet mem-
nispetle 11965 çuval ve 2240 balarımız olan bu iki mabıulüa 
torba eksik mal satılmıt olrrakla istikbali bizce müemmen bi 
beraber vasati bir fiyatla he halde görülmektedir. ' 
sap olunduj'u takdirde iki se- Binaenaleyh bajçılarımızu 
nenin ayna müddeti içinde üzüm yüzlerini ıüldüreceiine ku• 
satı !arından mütehassil para vetle emin olduj-umuz bu nıe 
farkı bu senenin lehine olarak seleye dair edineceiimiz nıa 
ku\rvetli bir yekunc balii ol- lümatı peyderpey okuyucuları 
maktadır. mıza arzedccej'iz. 

Son haftaya ait çekirdeksiz Umumi piyasa vazı et 
üzüm piyasası vaziyetine . ıc
lincc, üzüm muamelelerınde 
gerçi geçen hafta görülen ha
raret bu hafta müıahede edil
miştir. Fakat fiyatlarda ieçen 
haftaya nispetle cüz'i bir terfi 
kaydcdilmi' bulunmaktadır. 

Son hafta içinde muamelatın 
ıösterdiği durgunlu2un pas
kalya yortuları ve ay nihayeti 
olması münasebetilc yeni si
parişler alınmamış olduğuna 

hamledilmektcdir. 
Almanya ile aktedilen yeni 

ticaret mukavelesi ve yortular 
münasebetile iıtilalik piyasala-

Mevsim icabı alel'umum zc 
hair ve hububat piyasasınd: 
göze çarpan bir dorıunluk iÖ 
rülmüştür. 

Keza mevsim dolayısile bi 
taraftan yeni mahsullerin zira 
durumlarının iyilik ve iÜzcllii 
ile beraber fada rekolte istib 
sal cdileceiine dair alına11 ha 
berler arpa, bakla ve saire ıi~ 
erken istihsal edilen meva 
piyasalarında revıeklik lıuıuı~ 
retirmi,tir. 

Piyasada yazılmaia deie 
laetka bir ~ey rörülmemittir. 



• 
Gangsterler kralı 

Al Kaponun maceraları 
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Şanghay yoltJnda 
Gangesterler Rus casus teşkilaşının 

Şefi ile karşılaşmışlardı 
Ya.va' ya.Tat keadine geldi. 

Yüzündeki adalelerden hiç biri 
eynamıyordu. Gaı. kapaklarını 
açb. Açık yeşil ıöxlerini bize 
dikti, Bu bakıılarda ne korku, ' 
de de şaşkınlık vardı. Doirul
.lu. Eslcidanberi tanıdıiı inaan
larla yeniden tanıtmış ıibi 
bizi tetkike koyuldu. Kaçılması 
imkiasıı. olall 1ıtakışları beni 
eyidea eyiye ıü.ıdü. Sonra Vil
yama döndü. Onu iÖrünce 
•Üteselli olmuşçasına tebusüm 
ederek haykırdı: 

- Vilyam Koaokut, oh sen 
burada ... Sizinle kartılaımaktan 
•e kadar derin bir aeviaç duy
duiumu anlatamam. Bana in
dirdiğini?. yumruk tam fÖhre
tini?.e yaraşan bir yumruktur. 

- Bf'ni nereden tanıyersu
nuz? 

- İçinizden çoru•v taaırım. 
- Hanıi Ganstuler aınıfına 

•enıupıunuz? Ki•lerdensiniz? 
Kim olduiumu ıöyliyemiyc

ceiim. Y alnıx ıunu biliniz ki 
Ganıester delilim. 

Elini usatb. Sıktım. Hali, 
tavn hoıuaa ritmişti. Vilyam 
ela be•i• gibi davrandı. Sor
dum: 

- Cevabıaı.ıı beldeyoru•. 
Kimsiniz? Burada ne arayor
aınız? 

ilk aorl'uau:ı.a cevap ve
remem. lkiaciaine de kısmen 
ce"·ap vereyim : Adım T ed'tir 
Soyadımın ıizce değeri yoktur. 
Ya s:zia iıminiz: nedir ? 

-Jack'br. Vilyamı tanıyor
ıınız. B•aa rağmen hüviyeti
nızi gizlediiiab:e i'Öre sizi Hr
bcst bıralca•am. 

Ay11i dakikada mülhi, bir 
infilak oldu. Ben yere yuvar
landım. T ed tetiiini bozmadı. 
Kaçmak zamanıdır, dedi. Zira 
bu ilirUltuye kotacaklar pek 
çok olacakbr. Arabam, bura
da yakıadadır. Sizide birlikte 
rötürmek iıterim. Bu sadece 
bir •ezaket eseri deiiltlir. Zi
ra arkamda bentlen bahsedebi
lecek şahit bırakmak istemem. 

- Haydı kaçalım. 

Buyurmanlıjına derhal bo
yun cidiiim bu garip adam 
kim olabilirdi? IBundan .korlc
mıyordum. Vilyam'la mis ko
kulu missi çajırdım. T edi ta

·kibettik. 
Y oı kenarında bekliyen bir 

Lenko!en vardı. Bu şık maki
neye atladık. T ed volana iCÇ

nıedi: 
- Bir dakika beni bekle

yiniz dedi ve uzaklaştı. Bir 
çeyrek sonra sarı renkte bir 
çant;;: ile göründü. 

- Artık gidebiliriz. 
Sesi kat'iyet ve inaJtla dolu 

olmasına ra~men biraz titri
yordu. 

İJk rastladığımız k:içük bir 
icöyün medhalinde ~üzcl salon 
kızını otomobilden indirerek 
serbest bırakhk. .Meraktan 
çatJıyacaktım. Tekrar sordum : 

- T ed, nereye gidiyoruz ? 
Tenha bir yola sapmıştı. Ce

binden bir iaıete çıkararak 

bana uzattı. Bu ıaıetcde aley
himizde çıkarılan tevkif mü
zckkeresin!n ıureti yazılı idi. 
Sonra ilave etti : 

- Siz de benim iİbi Ame
rika topraiı•ı terke mecbur 
dejil •iıiai.ı ? 

- Neden ıizia gibi 1 
- EYet •• Ben de Amerika-

Ma uzaklapcaiım. NerdeyH . -

Sen-Conese n.racaiıı. Orada 
ıazdelcri okuyuaca bir çok 
hakikatleri oj'ren•İş olacak
ıınıı. .. 

- Gazeteci miıini.ı? 
Bu ıuali illlüaç bulmayınıı:. 

Hayatımızı kaleme almak is
teyen '-ir Amerika ıaı.eteciıi
•İn bizimle serpzeıtler arka
sında koımasını imkiaıız ıör

miyordum. Ted ceYap vermedi. 
Sinirleniyordum. Kimdi bu 
adam? Na1ıl oluyor da bizim 
bütün bayabmızı biliyordu. Biz 
ise onun daha kim olduiunu 
öi'renememiştilc. Bu can sıkıcı 
vaziyete raimen T ed hoşuma 
gidiyordu. Şunu itiraf etmeli
yim: Tam zamanında yardımı
mıza yetişmiı bulunuyordu. 
Nihayet Sen Conese ıeldik. 
Müvezziler mütemadiyen batı
rıyorlar. Bir "Sen Cones He
rald,, iazetesi aldım. Okumıya 
başladım: 

Yirminci asır sür'at katarına. 
bir suikast 

Meçhul haydutlar demiryo
lunu uçurttular 

Siyasal bir kurye öldürüldü 
Evrak çantası çalındı. 

Bu heyecanlı başlıklar altın
tU izahat veriliyordu! 

" Gece Gork W ood ormanı 
arkalarmda "Yirminci asır trc· 
nine,, karşı bir suikast yapıldı. 
Trenin ~cçişinde az önce meç
hul haydutlar rayları uçurmuş 

bulunuyorlardı. Dinamit sesle
rinden cndiıye düşen makinist 
treni durdurdu. Böylece ender 
rastlanan bir souk kanlılıkla 
müthiş bir felaketin onüne 
ıeçti. Treni dolduran yolcular 
infilak sesleri önünde paniic 
tutularak vagonlardan çıktılar 
ve dört yana kaçışmağa başla
dılar. Ansızın bir infilak daha 
iıi.ıildi. 

Birincilıı•ıf yolcularından bi
ri ölü olarak bulundu. Alnnıa 
yediii kurşunla yer• ıerilmiş 
bulvauyordu. Üzeria.ıe bulunan 
kaiıtlarla maktulün siyasi bir 
memur olduğu anlaşıldı. Bü
tün valislcri açılmıştı. Son da
kikada domuz derisinden ya
pılmış bir evrak çantasının 
açıldıj'ı haber veriliyor. Sui
kast ve cinayet bu maksatla 
yapılmıştır. Caniyi meydana 
çıkaracak olana 2000 dolar mü
kafat verilecektir.,, 

İşte esrar perdesi yırtılmıştı. 
T edin hüviyeti de meydana 
çıkmıştı. Tedin büyük bir ca
susluk teşkilatı nezdinde çalış
tığı muhakkaktı. Yüzüne ve 
kolu altındaki sarı çantaya 
baktım. Hiç bir söz .söyleme 
dim. 

Anlaşmıştık. 

On bir iün ve iecc hiç dur
mada11 yollarda yuvarlandık. 
On ikinci ~ünde Lcnkolen ie-

ni~ bir münhani çizdi. Deniz 
göründü. Amerikayı bir baftan 
bir başa katetmiş, birçok mem
leketlerden geçmiştik. Uzakta 
bir ışık belirdi. Pasifik osea
nının merkezi olan San F ran
ıiıkoya gelmiştik. 

- Ali Ted... Buraya kadar 
scelebildik. Şi.di yüzerek mi 
rideceiiz? 

- Sıkılmayınız. Her teyha-
:z.ırdır. 

Pek iaana•ıyordum. 
- Önce ıu arabayı yok et

mek liıı•. Ba•a yardım etii
•ıı. 

Otomolail bir tarlaya teldik. 
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Dünkü maçta 
d ...... 

Altay - İzmirspor 3-3 berabere kaldı 
Oyun çok heyecanlı ve seri geçti 
Dilnkü çocuk bayruu mil

nasebetile Alaancak aaha11atla 
Altay Te lxmirspor birinci ta
kımları araaı11da hususi ltir 
karıılqma yapılmııbr. 

Mü1abaka çok HTkli olmuı 
T& neticede her iki takım yap
tıkları üçer ıolle berabere 
kalmışlar.lir. 

Her iki takımda da bir iki 
oyuncu istiına edilecek olursa 
dijerleri çok canlı çalıımıı

lardır. Müsabakanın başlanıı
cında hücuma geçen Altıaylı

ların bir akını daha ikinci da· 
kikada rolle neticelenmittir. 

Daha oyun başlanııcında 
gol yiyen l:z.mirspolula.r hare
kete icçerck Altay kalesine 
akına baılam:şlardır. Yirmi da
kika mütemadiyen bu akınları 
keserek iol olmasına mani 
olan Altay müdafüleri yirmi 
ikinci dakika İı.mir.sporlulann 
ta:ıyiki11den kurtulamıyarak be
raberlik golünü yemişlerdir. 
Bundaa sonra devre iki takı-

oldu. lnainporlular J.irinci dH
redn daha canlı. iki ta
kı•da çalı11yor. Oyuıı lıtiraE 
oba ıert hake• bu •• rtıite 
meydu -yermemei• ıayret edi
yor. Altaylılar ellerine ıeçea 
hrsab kaçır.aııyarak l\çfuıcü 
bir r•I daha attılar ve ıalip 
vaziyete aeçtiler. Fakat devre 
bitmek üzere iken lımirspor
lular 1Dir ıol daha attılu. 
Ve eyun 3 - 3 berabere 
bitti. Müsabaka, 'başladıjı 
dakikadan ıonuna kadar arada 
uf ak tefek ıertliklikler olmak
la beraber tam bir samimiyet 
içinde cereyan etmiştir. Oyun 
heyeti umumiyesi itibarile çok 
seri, enerjik, heyecanlı Te ıü
zcl geçmiştir. Her iki takım 
da tam kadrolarile çıkmıtlardı. 
GUra,çller çah,tırıhyor 

Mıntalc:alardaki güreı vazi
yetlerini tetkik etmekte olan 
•illi fÜreş takımı kaptaaı Sa
im birkaç gün evvel Izmir• 
gelmit ve iki ıcün kaldıktan 

mın sonsuz çalışmalariylc geç- sonra Bahkcsire ritmiıti. Dlin 
ti İzmirsporlular çok çalışıyor· k 
lardı. Buaa mukabil Altaylılar te rar şehrimize gelen Saim 

on gün kadar lzmirde kala-ba kim oynamakla beraber 
takımdaki bo7.uk oynıyan cağındaa burada kaldığı bu 
bir iki oyuncu yilzündcn on 2ün içinde :rüretçilere ek-
ber vakıt ki güzel oyunlarını :ıerıiıler aaptıracaktır. Bu ek-
oynayamıyorlardı. Devre 2-2 :ıersixlere bu akıamdan itiba-
beraberc bitti, ikinci devre ren Altınordn kulübünde ba.ş-
birincisinden daha heyecanlı lanacaktır. 

•• .. • ••"4n 

Yangın söndürme Memurin 
Harcirahları 

••••• 
İçeri itler bakanlığından "·i

Jayete ielen son bir bildirimde 
tayinleri merkeze ait memur

larıe harcirah kararnamesine 

iÖre harcirah almaia müsta

hak aileleri halkının listesinin 

•erkezde bulun•ası ve bunla

rın harcirahlarının tahakkuku

na esas ittihazı muvafık iÖrül

düğü bildirilmiştir. 

Onun için bu gibi, tayinleri 

merkeze ait memurların her 

biri için ayrı ayrı liıte yapıla

ra~ gönderilmesi ve aile efra

dının da listelerde doğum ve 

ölümlerinin listelerde ayrica 

işaret edilmesi emrolunmuftur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Esansla suladık ve ateıledik. 
Nihayet uz.aktan bir deniz tay
yaresının denize konduğunu 

ıördük. Ted ıslık ç1ldı. Bir 
kauçuk ıandal tayyareden uzak
laşarak bizi almak için aahile 
yanaıtı. Bir kaç dakika sonra 
deniz tayyaresinde yer almış 
buluauyorduk. Tayyare hava-. 
landı. Bir saat deniz üzerinde 
dolaştık. San Fra .. iskoya 2i
ren ve çıkan vapurları seyre
diyor, artık hiç bir şeye hay
ret etmiyorduk. Nihayet siyah 
bir yat ıöründü. Tay yare de
nize indi. Yata yaklaştı. Bura
da şaılcıKlıkla karşıladığımız 
bir manzara karşısında bulun
duk. Biz yata ayak basar bas
maz deniz tayyaresi alev ala
rak yan•ağa başladı. 

İşte New - Yorktan ayrılalı 
beri yakılan üçüncü makine 
oluyordu. T cd tebessümle me
rakımızı tatmin etti: 

- Bu da kar ve zarar ha
nesine ı:irecek . Ne yapmalı. 
Tayyareyi birlikte almak kabil 
olmadıi'ına ıöre yakmak en 
doğru harekettir. Haydı arka
daşlar şimdi banyolarınızı al· 
mai• ve uyumaia iidiniz. 

- Anlaşıldı Ted? Fakat bu 
Tapur nereye iidecek... Onu 
bize ıöyle .. . 

- Çiae ... Doıtunuı Turnui 
ı,qka ••rede bulabili11iniı? 

- S•11• Y aı ·-

.. -
Dahiliye bakanlığının 

Bir bildirimi 
Muhtelif yerlerde belediye

lerin •uhtelif sistemde yangın 
ıöadürnae aleti kullandıkları 

ve bunlardan Jayıkı veçhile 

iıtifadc edilemedii'i Dahiliye 

bakanlıiıaın nazari dikkatini 

cclbetıniıtir. 

Bakaalık valiliie göndcrdi

ii bir bildirimde her beledi

yenin evvelce bakanlıkça tav

siye edilmiş olan makineleri 

kullanmalarının temin edilmesi 
istenmiştir. 

Otomobil kazası 
Halil oğlu ıoför Süleyman 

idaresindeki yedi sayılı otomo-

bille İkiçeımelik caddesinden 

~cçerken otomolı>ili Mehmet 

oilu Mustafaya çarptırmıt va 

101 elinin bileiinden yarala.a
masına sebebiyet verdij-inden 
tahkikata başlanmıştır: 

Venedik'te .. 
V ar,ova, 23 (A.A) - Pat 

Ajansıaın Venedikten öi'rendi-

gör•, İtalya dışarı ışleri müı
tcıarı B. SuYiç Venedikten 

sreçcrken orada hususi olarak 
ikamet etmekte bulunan Le
histan dışarı işleri bakanı B. 
Bekle iÖriişmüttür. Bu müna
sebetle Avrupa meseleleri hak
kında noktai nazar teatisi ya
pılmış ve iki memleketi bai
Jıyan dostluk münasebetleri 
müşahede ~dilmiıtir. 

ZAYi 
lstanbulda Çakmakçılar yo

kuşunda tüccardan Himmet za
de lbrahim Ethemden 4 Ka
nunuevvel 934 tarihinde almış 
elduğum 41 ıü11 vadeli 150 
liralık bir kıta seaedi zayi et
tiğimden her ne kadar a-ünü 
ıeçmiı ise de bulunduiunda 
hl\kmü ol•adıiını ilin ediye-

na•. 
lııair Kadıköyünda Mutçalı 

ojlu Mehmet Emi• 
24-25 1160 (560) 

... , .......... .. 
= . .. = 

ile dün~a~ı dolaşobilirsini~ 
Çok asri bir hulula malik bir möble dahilinde mevıu \>a ahi

ıe : Sekiz lambalı, Ye yirmi adet tuli meyce röre ayar ediJ•if 
deneli, 15 metreden 2000 metreye \cadar alan bu ahixe. radyo 
ye müzilc fenninin en ıon telcimülitını nefsinde cemetmiştir. 

Yüksek tncttürlü huıuıi deneli bir pentod Ye deiiten haa
ıasiyetile müşterek. çalııan antifedin2" limbaltrı vasıtasile ••
ki•enin hu tüli mtvcdc aynı mükemmel randımanı Yermesiai 
temin eder. 

HAKİKi RADYO __ ~ 
db 

Satı, ynı: 

Saman İ!kelcai 22 

Acele yolculuk 
dolayısiyle 

Müzayede İle F ev kal-
. ade Satış 
Önümüıdeki Cuma iÜnÜ öi

Jeden evvel saat onda Göztepe 
vapur iskelesinin yanındn sahil 
tarafında (956) numaralı ha-
nede Madam Mudiyanoya ait 
fevkalade lüks mobilyeler mü
zayede suretiyle sablacaktır. 

Cevizden mamul büfe, kare 
yemek masası, 6 adet maro
ken iskemle, kristal camlı ~a-
yet şık Yitrin, yeni bir aalde 
Kra vs markalı 3 pedallı Alman 
piyanosu ve taburesi, maroken 
kanepe ve iki koltuk, ayrıca 
iki adet maroken koltuk, 'bronz 
birer buçuk kişilik Avrupa 
mamulatından iki adet karyola 
ma .somya ve tül cibinliii, ce
Tizden mamul şifonyeralı do
lap, tuvalet, iki komodinosu, 
Avrupa mamulatından çocuk 
karyola ları, fantazi hasır kana-
pe ve iki koltuk ve mansı, 
ıemsiyelik, sehpalar, emaye 
llanvo ve termoıifoa, müced
det dört ocaklı Ye furunlu 
bava2azı ocaiı, kristal camlı . 
kütüphane, mavun iki kapılı 
aynalı dolap, ceviz elbise do
labı, la2urnan ve porslen la
vabo ve aynaları, odalardaki · 
yeni da ban muşambaları, f ev-
kalidc zarif ve nadide elektrik 
avizeleri, gece lamlıtaları, ayaklı 
singer makinesi, ıayet lüks 
cevizden mamul iki adet ka
.ıifeli koltuk ve divan, porslen 
ıobalar ve borulan, fezlonk, 
kartallı oval ayna, yailı boya
lar, dıvar saati, bronz lıı:orniş-

ier, şemine aynası, iayet lüks 
Ye nadide Edison iramofon 
(40) plaiile, yazıhane ma sabit 
koltuk, buz dolabı, Avrupa 
mamulatından mavun ipekli 
kanape takımı, jardanye, yazı 
makinası, kristal camlı çay 
masaluı, halılar ve saire satı
lacaktır. Fırsatı kaçırmayınız. 

e:::: 

Türk müzayede salonu 
müdüriyeti 

1-2 (562) 

lzmlr Beledlyeslnden: 
260 lira bedeli keşifli Vezir 

ve Osmanağa ıu tesisatında 
kullanılacak 100 add font re
gar yaptırılmuı İfi belediye 
baş k:itipliiin<Ieki şartname v~ 
nümunesi veçhile ve açık ek
siltme ile 30 Nisan 935 Salı 
ıünü .saat 16 da ihale edile-
cektir. lıtirak iç.in 18 lira mu
vakkat teminatla söylenen ıün 
ve saate kadar momiıyona re
Jinir. 

16, 21, 2~. 28 1109 (526) 

ET.f .ER ( Sahi\>inin Seai ) 
Telefon: 2547 

6 - 150 ( 411 ) 

Her fiyata satış 
Azimet dolayısile acele 

Müzayede ile sabş 
Önümüzdeki Cuma ıünü ya

ni Nisanın yirm altıncı iÜnÜ 

.sabahleyin alafrania saat on 
buçukta Bucada istuyon cad-

desinde 94 numarada M. Lam 

efendiye ait lüks mobilyalar 

bilmüzayedc satılacaktır. Ge
rek yatak odası takımı yemek 
odası takımı misafir odaıı ta
kımı, meşe ai'acmda11 lüks şi
fonyerli aynalı dolap, tu\•alet, 
lavman ve ıarclerobası, Ame
rikan kanape, yerli radyoma 
teferruat, sahibinin sesi ıra· 

mofon ma plak, komodinolar, 
açılır lüks orta masası, ayna 
masası, 1 kütüphane kitapJa
rilc; 1 buzluk, A•erikan kol
tuklar, 1 ayna, mavun •asa, 
dört kö,e yemek masası, altı 

mareken sandalya, 1 Büfe, 2 
ıoba, elektrik lambası, yailı 

boya tablo, resimli tablolar, 
küçük yatak odası aynalı do
lap lavman tuvalet ve komo
dino, sandalyalar, hasırlı kol
tuklar, 2 karyola somyoleri ve 

yataldarile, kütüphane kitapla· 
rile, paravana bir saat, ütü ma
kinesi. yemek dolabı, altı yeıil 

stor, halı Ye seccadeler Ye ••
ir bir çok Jilks mobilyalar l,il· 
müıayeee satılacaktır. 

Fırsatı kaçınnayınıı. sahf pe
tindir 

8üyük Kardiçalı lbrahim l.ey 
hanında Emniyet müzayede sa
lonu müdüriyet. 
Hamiş : Müzayedeye iştrak 

edecek zevat Alsancaklan ya
hut Kemerden 8,45 tre11iyle, 
yahut konaktan Otobüsle ie-
lebilirler. 103 (559) 

Yurdumuzun en iüzel 
traf bıçağı 

KIRMIZI AY 
· Tıraş bıçaiıdır. 

Cildinin sıbhatını seven· 
ler baıka bıçak kullanma
malıdır. Denemesi parasıı~hr. 

Umumi deposu : Kuzuoilu 

~~:Antalyalı Sait 
maiaıaaı Numara 29 



ety EXTRA 

§ YETV 

'"~ o ~ WAIU:tANTI! 
el- 5\VEIHS~ S.1:t: 

Bıçaklan f:ş izdirr 
Türkiye için deposu : 

M. V c R Ak belen 
ŞERİDÇİLER No. 1 

• (1164) 38 - 78 ( H 3 ) B 

l)ok-tor 

. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza Lınlen 
D06UM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
T clefon : 2987 1 

Doktoı~ 

Fahri Işık 
fzmir l'ilemleket Hastanesi 

Ront.ken mütchaassısı 
Her Nevi RON"fKEN 

uayeneleri 
Ve Elekhıik 1iU!eav.ilcri: 

Yürüyemi;yen ~e bilhassa 
RAŞİ"I1K çocuklaıra Ultı:a -
Violc tatbık ve Rontken 
ile KEE tedavileri- yapılır. 

Yeni Astr 

İkinci Beyler sokak fırın 
karşısı No. 25 
T clcfon: 2542 Pertev şurul>u memleketimizin doktorla

H 3. 1-13 (218} rının takdirahna mazhar olmuştur 
,::=======~·w.:===== ~· 

Numrotaj için ı Kabar~ma, Sa~Iam Boyalı 
Brna Numaralan 

En mülLcmmcl olarak· yapıfır. Daima KA2tR Dulımur. 

MAHALLİ MÜRACAAT~ İzmird~ Birinci Belediye cad
desi 2 numarada Muzaffer. 

1 - 15 (407) b 3 

öc!(>r .iş hele i1 t-sıııdeo: 
1 - 935 yılı için 46 kalem kırtasiye 4-5-935 gı.inlemccine 

rastlıyan cumartesi ı-ünll saat on dörtte ihalesi yapıJmak üzere 
açık eksiltmiyc konmuştur. 

Taliplerin belediyede komisyona müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 23 - 24 - 25 1149 (552) -

Açık eksiltnıe sureti e iia~ 
~ u~la Nafia başmühendi§Iİ-

W • d 
gın en: 

1 - Ebiltmiy~ konulan iş: Muila vilayeti dahilinde Muğla -
Marmaris yolunun 40+ 000 - 42 ı-OOO kilometreleri 
arasında cwvclden yapılmış toprak tesviye üzerine şose 
i:ı,ası yolun tulü (2000) metredir. 
Yolun keşif bedeli: 5722 Jira 80 kuruştur. 

2 - Bu işe ait ~rtnameJer Ye evrak şunlardır: 
A - EksiJtme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia i~leri şeraiti umumiycsi 
D - F cnni şartname 
E - Hususi fartn:ımc 
F - Keşif cetveli 
G - Pro jc. ~afik 

3 - Bu iş 15/5/935 Ç0&rşamba günü saat 15 te ihale 
olunacaktır. İstiyenlcr bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz 
olarak Nafia idarsinden alabilirler. 

?4-28--2~6 118~ (561) 

1 

Panayırını --
- 1 Ziy3ret Ediniz .. 

18 Mayıs 1935 ten 3 Haziran 
193 5 e kadar 

Fransız genral konsolcmuiu•• yahut lzmir Franaız ticaret 
odasına milracaat edilmelidir ••• 

TÜRKl"t' E: t 
UMUM 

A Cf.NT " SI 

Çok Hassas 
. .. 

Dünyanm en e.ri 
J\adyolavmdan 
.Biridir 

E D İ S O N Müessesesi 
AFİF ŞEŞ BEŞ 

TEl..EFOl'll 

25'.17 İZMİR, Sam~n \s~elesı tt• 26 

Sahffe n 

Üşümekten mütevellit izhraplara karşı 

En seri Tesir, en kat'i Netice 

Gl'.ip, nezle ve soğuk 
algınlıklarında 

bilhassa müeasirclir. 

G 
R 
• 1 Baş ve dit 

ağrılarını sür'atle 
dindirir 

Pi 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Romatizmalara ~ 
E ehemmiyetle tavsiye : 

p 
• ................................ . . 

: Kınklığt giderir, i 

: edilmektedir. : 1 !: bel ve adele : • 

N 
. . . . •••••••••••••••••••••••••••••• 

E ağnlarını ke.ser : . . 
······~······················· 

~·aüiUö'eczaiieiera&'iiütüöü·r: .. t!laii ... i:s01<ürüffiır~ .................................................................................... 

lzırir Limaıı İşleri alını 
Satın k omİsl onundan : 
f zmir l>elediyesile Liman işleri umum mildürlüiftnün Karııyaka 

da Osmanzade biri kadınlara ötekisi erkeklere ait bulunan iki 
deniz banyoıunun 935 yıh yaz mevsimine mahsus olmak üı:ere 
kiralanması 17/41935 l'Ünlemecindcıa itibaren onbeı gün milddetlc 
arthrmıya lconulmu,tur. Arttırma aÇJk olarak Mayısın ikmci 
Perşembe günü saat on albda birinci kordonda İzmir Limaa 
işleri umum müdürlüfü binasında toplanan komiayonumuxda 
yapılacaktır. 

Şartnameler hervakit komisyonumuza müracaatla ıörüleltilir. 
Arthrmıya ıireceklerin yüz on bef liralık teminat makbuzu 
veya banka mektubu ile birlikte komisyonumu.u ba,vurmah
dırlar 18-24--27-1 1118 ( 538) 

Daima Sabit Daima Tabii 

luvantin Saç Boyaları 
INGILİz KANZUK eczanesi laboratuarlarmda hazırlanu j.

vantin saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamea an 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boya1arını kumral ve siyah oJarak iki tab~i rca.k 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak tcmın edi-
len renk yıkanmak. terlemek hatta dealı• girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyal maiazalannda arayınız. 

Zoncutdak: 
IV{iden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lir,a: 13 
Pcralcend~ satış kilosu J ,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fcvkalide kömürü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Maiaıasında bulacaksınız 

Telefon 3937 



S"ahlfe 12 
c:: 

Fratelli Sperco 
Vapur Acente~İ 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru 13 nisan-

da (doğru) Malta, Anvcrs.Rot- 1 
tcrdam, Amstcrdam ve Ham- J 
burg limanları için yük ala
caktır. 

HERMES vapuru 16 nisanda 
]imanımıza gelip yükünü boşalt
tıktan sonra Bur~as, Varna ve 
Köstcnce limanları için yük 
alacaktır. 

STELLA vapuru 21 nisanda 
a-clip bir mayısta AnvcrS', Rot
terdam, Amsterdam ve Ham· 
burg limanları için yük ala
caktır. 

T • 

'· ~'. H. Van Der 
Zee & Co. 

DEUTSCH ELEV ANTE LINIE 
SAMOS vapuru 30 Nisanda 

bekleniyor, 2 Mayısa kadar 

A11vers, Rotcrdam, Hamburg 
ue Bremen için yük alacaktır. 

ALİMN1A vapuru 8 Mayısta 

bekleniyor Anvers ve Ham

bur2tan yük çıkaracaktır. 

ARTA vapuru 13 Mayısta 

bekleniyor. 16 Mayısa kadar 

Anvers, Roterdanı, Hamburg 

ve Bremen için yük alacaktır. 
ARMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 

Yeni Asır 

Oliver e Şii. 
LlMiTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HA BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
CBE ELLERMA • LINES LTD. 

RUNO \'apuru nisan sonunda 
Londra, Hul ve Anvcrsten ge

lip bhliyede bulunacak ve 

ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

ALGERIAN vapuru mayıs 
başlangıcında Livcrpool ve 
Svansea 'dan beklenmektedir. 

DEUTSCHE LEV ANTE Line 

DE İZYOLLARI 
iŞLETMESiNiN 

Gülnihal Vapuru 
Bandırmadaıı 

24 Nisan 1935 Çarıamba 
28 " " Pazar 
30 " ,, Salı 

Saat tam (23) de İstanbuJa 
Bandırma.d&n kalkar. . 

Fazla tı.fıilit için lıtu
yonlardan ve fzmir acen-
teli· inden malümat alınır. 

Göz Hekimi 

MitatOrel 
HERMES vapuru 4 mayısta 

gelip 9 mayısta Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala-
caktır. 
SVENSKA ORIENT LİNİEN 

NORBURG vapuru 27 ni
sanda bekleniyor. Anvers,Rot

terdam ve Hamburı limanla
rına yük alacaktır. 

ANGORA vapuru 25 nısan
da Hamburg, Bremen ve An
\'crstcn beklenmektedir. 

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

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yamında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

12-26 (229) 
ERIAND vapuru 2 mayısta 

Rotterdam, Hamburg, Copcn
hagc, Gdynia, Dantziğ. Gote
burg, Oslo ve lskandinavra 
limanlarına hareket edecektır. 

SAMLAND vapuru 14 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktir. 
ATIONAL STEAM NAVIGA 

TION Co. OF GRECCE 
lzmir - N evyork rasında 

ayda bir muntazam sefer 
- RINOS vapuru 30 nisanda 
( Doğru ) N evyork için yük 
alacaktır. 

6ERVİCE MARİTİM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda 

J>ir muntaz am sefer. 
PELES vapuru 26 mayısta 

gelip 27 mayısta Malta. Bar
selon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 1 
mayısta gelip 2 mayısta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barsdon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

dandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2050 
r 

Umum Hastaların 

HANSBURG vapuru 2 Ma
yısta bekleniyor. Hamburg ve 
Anverstcn yük çıkaracaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

EXCELSIOR vapuru 3 ma
yısa do2"ru bekleniyor.N evyork 
Hmanı için yük alacaktır. 

EXMINISTR vapuru 19 ma

yısa doğru bekleniyor.Nevyork 

limc.nı için yük alacaktır. 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

W. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Muayenehane 

Doktor 

Kemal Şakir ı 
Memleket hastanesi ı 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya . ·ı 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka; antina tramn~v cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Eczacı başı 

S.Ferit 
Kolonya ve 
Esansları 

30 senelik mütemadi sai 
mahsulü çok latif ve çok 
sabit kokulardır. 

Bahar, altm damlası, ya
semin, Dalya, muhabbet çi
çeği, unutma beni, senin 
için, ful. 

İsimleriyle onları herkes 
takdirle tanır. 

Bu isimlerle bu kokulan 
kimse yapamaz. Yakın isim
lerle taklitlerimi red cd p 

S. Ferit 
İsim ve etiketine dikkat 

ediniz. 
Um. depo: 

S. Ferit Şifa 
Eczanesi Hükumet sırası 

azarı Dikkatine 
En son sistem mide kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösteril~n pilotlu, pilotsuz kauçuk ko~sala~! 
kasık bağları, düztabanlar için taban kor~alan _ gayrı tab!ı 
doğan çocukların vücutlarındaki iğriliklen dogrultma cı
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasmda fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'1 AZA AM1L 

Mu TEHASSISI 

lahri Biza 
Bey tarafıadan yapılır 

Kabul saatleri : 10 il' 12,30 öileden sonra 14 - 16 ya 
k•dar. 

ADRES: lzmir K•ymakam Mihat bey caddesi No. 20 
22-20 (355) S.7 

• ik idar 
E 
ihtiyar ık 
OBIN 

H b• t bJ t) • • Erkeklerde ormo ın a e erı . ..aıatsız ih-
tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
liğini ted vi eder. Tafsilat için İıtanbuJ H Galata posta 
kutu!u 1255 müracaat t• 

Her ez nede bufunur. Flab tso kuruştur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21- 40 (376) 

-Cjeçnıi.ş o!s~ 1 
~ Tlt o1du s.ana ? 

-~DJjle oklu, 
çüMi 

POKER 
PLAY 
TRAŞ BİÇAGI 

• 
Jmum Deposu 

Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 
Ticarethanesidir. 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

Biiıtiiu Jznıirliler hnrada buluşurlar 

== Tepebaşı Beyoğlu=== 
MUsteclrl: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

:••••ıııı•ı•••••~••••••ıııııııııııııeııııııaıııııatrııaııaıırıııııı•ıı .. . . .. . .. . . .. . . . . 
TAZE TEMİZ UCUZ 

iLAÇ 
HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

amıı.i üzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoilu hanı karşısında 

··················································~~·················· 

--· -z,i Nisan 193& 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 
A e 

LAK TIN 
He ba,ıayınız. 

Çocuk hastahkları mutchassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususiyede hazırlanan 

L A k • Çocukta hazımsızlık, a tın sancı, ishaJ ve ku~mal~r 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUTFi lO f 
ECZA DEPOSU 

~----------------------' 
Kırıklık, baş a~rısı 

ve bilhassa 

SITMAYI 
karşJlamak için 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

ahmz. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMA 

Kuvvetli hulıuınıak. 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz Teya siı:de bir fişe alınız 
Her eczanede vardır 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

ÇIKRIGJ 

, 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

Yaşasın Nasirol emal 
Nasır ilacı 

Eczacı Kemal Aktaş mustahzaratından ( Nasirol Kemal ) na

sın 3 günde yok ediyor. Benim gibi rahat iskarpin giyecek 
yquın eczacı Kem.-J Aktaft ya,aıın Hi1'1 eczaneai diyecekaiai1-


