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Alıcılar 

Birleşiyor 
Bilicileri de 
Birleştirm r · G e ıyız. 

le eçea yıl it aylanna girer-en ;;.,.. __ • . . . ..ı. __ 
mı b~-.:r~mızı wspn atnla
llc k JUlden aralannda bir bir-
dikoJ:i:''lar~ı. Bu kurum de-

8. dogurmuttu. 
e~az da dediıcoduyu atarak 
~ er arasına korku salmıştı. 
lliıle~ann . ıöz birliği yaparak 
~ iden değerle mal almak 
flid~ceWeri kork11111 herkesi dü 
!-İı l'llllittü. RekOltenin az-
"iik ileri ıürüldiıpnden bu 
"-- ıpekülaıyon yapmak yo-
bef tuttu. Borsadan hergün 
1olu 1:2• b~ çuval mal almak 
De 1 rd degerlerin yiikaelmesi
clQ ~ıın etti. Eğer bunu yur-
diitiia&r ntrmak için yaptığına 
"izi aldıe aldamr ve kendi-

Ah ·~~ oluruz. 
Jeri; t.•!'!f ıslerinde kapitalist
~~cik amaçlan kazançtır. 
de n kazanırken ülkeye 
~"AL olduklan vakıtlar 
~ L!_• 1Da Wke kazancı için 
latf 4: ..... kendilerini binde 
___ .ı.. zarar verecek bir 
ı..:. NMaıJ-~ da buladurmaz. 

---a. bu yıl lzllm İfİDde 
.._., deterleri ape-

la eldaldanndan do-
~~erken Tiirk alı-
~ lrırma yolunu tut
.__ T · Bu darum yabancı
~ Irk ekicileri Tirklerden 
reıe.. dlflad~ aalamına 
illb~ :z. Ba bitimd• anladı
lr. I..~ ltGnce •ynhjıadan bq-

.,... tey deiildir. Biriai ka-
~ ~-terleri ylbeltmekte 
~ -- .. tmakta rır
~ · itin açıkcua budur. 
~eki yıl İf)erin tenine 
~ rlz ininden uzak 
l'llacla ~ 0zGmdllerin aralar 
tİrciJe bır birlikleri varclar. ın-
lilr lr..~~e .bana yakın bir bir-
1ret i.....,.r, anonim bir tir-
~~rclfr. 
-..... irinler ~ de aha.· 
,..,c~ kombinezonlar 
ı.;~;- -duyuyQC11Z. Kurulan 
~~ kal'flllllda elöc:ileri 
llltı llaık bir durumda barakma
~t';al ikonomi•z içüa 
ı..; il · yol olamaz. Birleten-

er ••kat dapak olanlan 
~ • IJriciliri ~ 
del llormahn liatilne çık., .....,:rleri zorla yükseltelim de-
~ naz. B&yle bir tutum ela 
ı.,. !erir. Ancak ekicileri 
... ~e malını satan adam 
~ çıkarmak srerektir. 
.....__-- .. bm işlerinde denklik 
'llll'lllak için ahalar pi aab-
~ da birlikler çeyrainde 
~ IDalıdır. Bu da koopera
G • yola ile .,_nlacakbr. 
~ b .... de kredi koopratif 
••~!•kat bu kooperatif· 

b a~· dizeni iateniJen 
a ~.~ete yetmemek
.. -ia.eria tarladan pazar 

!'Jeriae ı....,.~ 

• 
,aşı ıstana Gidiyor 

Atatürk'ün Seyaha~ 
•• 

Büyijk Onder lzmirlilere Seli 
Sevgilerini Bildirerek Ege 

Y ollanna Devam Ettiler 
Dünkü sayımızda Atatürklin 

Anadolu içinde yapacaklan bir 
tetkik seyahatında lzmiri de 
şereflendireceklerini ve bura
dan geçerek seyahatlerine de
vam eyliyeceklerini haber ver
miftik. 

Bu haber şehre dağıhnca iz
mir ba.,tan başa bayraklarla 
süslenmif, bütün gece çalatıla
rak mühim caddelerin üzerine 
taklar kurulmuştu hava çok 
&'ÜZeldi. Sabahtan halk akın 
a{un birinci kordonu doldur
mağa başlamııta. Nihayet Ege 
vapurunun 16 da gelece;i ha- .Atatıırk'ıiu lzmir Sey<ilıati intiba• 
beri yayıhnca uat 14 te kor- Saat, on dprt ~uçukta vali 1 devam etme\te 
don izdihamdan seçilemez bir pne.ıal ~m 'birik, Fırk bildirdi. 
bal almıştı. baıkam ft Yozgad saylavı bay .. Bu suretle A n lzmire 

Hlikümet önünden Gazi ko- Avni Do" Belediye bqka- u_snmadanmuk· ....... -..>:abatle-
ııaiJna ..1'ad.r_ Keıdoaua-.aa· •·+--~Y-tlelito~· 1ı1Jte"~llıcı:tct~ ·-Uz. nne .. devanı. • anla-
tarafı saf MI biriken. karıda- müstahkem mevki kumandam pldıpdan ıstilrbatciler pri 
yıcılarla doTinuitu. vekili erldm harbiye reisi bay d&ndil.er. . • 

iştiyakla büy&k kurtancılanm Cemil Mayın srelltisi ile Ata- ~a~m rem~~- bBy&k ~-
bekliyen lzmi"lilerin kalpleri tiridi L---·•-..:alf üzse JeDİ denmae vatiniD " flrb reı-
sonsuz heyecanla prpıyor •• ıwu ..._.... ,... ..,._,• aç~~ •r.ma..ı-rdı. sinin imzalarile İDürlilerin .... 
ıözler ufukta belirecek dumu Foça açıkların a Esre ile suz tUim cluyplaruu Wklite• 
dalgalannı ara•tm•........ao. k al E t la"zleAt türk bir tel.iz yazım çekildi. ~ ,,upı &rf •flDca ge e 1 • Mayin gemisi avdet edince 

SaylaYlar, fırka ve belediye imzasiyle ( lzmirlilere ıelAm ) vaziyet anlatıldı. istikbal için 
l~n. askeri ve mlllki ümera telgr1fı alındı. Ege siivarisi de Kordonda yer aJmıı olan u· 
puaport vapur iıkeleıinde yer mayo gemiıi ılivarisine telsizle keri kıtalar klflalanna dhcltl-
almıtlarch. lzmire u;ramadan yolianna ler, halk ta dajddı. -
Romad~ Niimayişler Var 
Siyah Gömlekliler Habeşi Yutmak 

için Sergüzeşt Arkasındadırlar 
latanbal: l 7 ( Huwt } -

70,000 fqistin prki Afribya 
s&a• plecekleri Rema'du 
biWirilyor. 

oma, 17 (A.A) - Hans 
A;.n.pdan: 86,nk fatiat koa
HJi h......a. lluAOJini 70 
bWen fazla icara flmleklimll 
Şarki Afrikaya. s6nllla olarak 
gibnek medilderini bilclirmiftir. 
ICoa•J DuçeniD ... ,_ 
haldanclaki beymbaı alkıfla
IDlf ve Fransa ile olan mlbıa
aebetleri yeni e...ıar üzerine 
kuru diplomatik icraab tasvip 
etmiştir. 

Konsey, Somali'de ah
ukeri tedbiri de tanib e,Ie-

mipir. ı.mtiti hafifletmek ·
Zefe ihdas olanan 40 aaatldı 
Wtamn verdiji neticelerc:I• 
•••maiyet ........ a.., 

-..teai .aı hı• ..... 
• 1J ilki ·-- .., .... terW-

Kurultay Başkanı 
Kazım Özalp Antalyada 

Sayın 6a§kan lspartaya Ait 
İnbbalannı Ajansa Anlattılar 

laparta, 16 (A.A) - Din 
lspartaya gelen kurultay bat· 
kam Klzım Özalp bu sabah 
Antalyaya hareketinden evvel 
Anodolu Ajansı muhabirine 
demiftir ki: 

bplrtayı fimdiye kadar sir-

memiftim. Ancak milli mica
ddenin ilk günO kurtulut yo
lunda biiytlk canlıhk ve yarar
hk gösteren Ispartayı içinde 
imitim gibi yakından takıbe
diyordum. •Bugiinkii rezintidea 

Sonu 8 ittcı Salaife<k 

Limanı için 
er Yapılıyor 

Ereğli 
Görüş--·--

Genel Nüfus Hazırlıklan - Japonya 
Bizden Buğday Alıyor 

Ereı)U lskelaindeıı bir gorutııUJ 

latanbul, 17 (ff•-'>-Ereili sene içinde ~un her tara-
limı••am İDfUI için Bayındır- fmda yapılacak olan genel na-
hk baianh~ Vicken firketi fas tahriri hazırliklan ilerliyor. 
arumda ilk slrif•elerde esas Avrupadan yeni he .. b makine
itibarile ani-fi"• oldaju bildi- leri getirildi. 
rilmitti. Şirketin teklifleri Japonlar Buld•r Alı,• •e:- mizakerelere yeaid~ latanbul 17 (Huauai) - Ja-
._,,...,.. D•letce ENili h"-L6m ti ~- ... ı.. ....... 
., • 111J1k eh-- ~· 1111: e .... 15-y -ua 
._;:• v.,..W-"- .. lws...ıa almak lizere lıtlk6aietimise ... 
mevcut fıı1t11a te1rlfler aa.im- racaat etti. Aa.tmymm da 
de tetkikler devam eaiyor. 1eldiflertle laulm •• beldai-
8-' N Tehrlrl 10s:.Bujclay ihracabmaz ~ 
ı.ta.w J7 (11.•d) - • ...tadır. 

---- -· 
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Ofisde 'IskaO: Ve Temlik Kanu
nu Projesi Hazırlandı 
Hükumet istimlak İçin Yirmişer 
Liralık Bir Milyon Adede Kadar 

Toprak Tahvili Çıkarabilecek 

Yol Parası Futbol Heyeti Toplandı 
Bir Seyyahlar 

Bürosu Açılıyo 
Ankara Türkofis reislii'in 

memleketimize seyyah celb! 
temin çarelerini düşünmek 

yapmak için bir seyyahlar b 
rosu tesis edileceği haber 
lınmışhr. iç işler bakanhiı hir iskia 

1 

'Ve toprak kanun liyihası ha-
~ırlamıştır. Cumhuriyet Türki-

iesinin ana kanunlan arasında 
er alacak olan bu kanun pro

jesine 2öre memlekette işlen-
iyen toprakları işlenecek bir 
ale ~etirmek, işleneleri de 
aha verimli yapmak, itliyen 
ollara kudretlerinin en ço
unu kullanmağa elverecek top 
aklar bulmak, mevcut kolları 
rttırmak, vatan topraklarını 

daha şen, daha medeni, daha 
rzeniİn ve yaşamaj'a daha el
~erişli bir şekle koymak, hü
kümetin vazifesi addolunmuş

lur. 
Yeni Şehirler 

Bu proje hükümlerine ~öre 
\Yeni köy, kasaba şehirler, bakan 
lar heyeti kararile lrurulabile
~·ktir .Köylerin yapı, ve şehirle
rin plin sınırları dışında eğreti 
yeya temelli oturum yeri ku
rulmıyacaktır. Hattl köylerin 
~rtluk, kasaba •• tehirlerin 
ôe plin sınırları dışında her 
Jıerede olursa olsun dejirmen, 
'han, ağıl, kulübe gibi eğreti 
veya temelli yapı kurulması 

"Yalilerin müsaaduine bağlı 
olacakhr. 

Mbıaadesiz yapı •e çatılar 
vali ve kaymakam buyurujile 
hemen yıktınlacak veya bedel
•iz zaptolunacaktır, Çadır al
tında yaıamak valilerin müsa
adeaine Lailı olacak ve bu 
tekilde sürekli yqamaia mü
,1aade edilmiyecektir. 

Tapu 
Bakanlar heyeti kararlle 

~akla sahuı sayılan yerler
de toprak üzerinde hak almak 
bpu ile ve tapuda yazılı mik
tar üzerinde iddia olunabile
cektir. Tapuda yazılan dönüm
ler muteber olacakbr. Yani 
elinde 100 dönümlük bir ta
pusu bulunan yurddat buıün . 
misline pek çok rastlandıj'l gibi 
200. dönüm araıiye sahip ola
mıyacakbr. Tapunun topraklar 
ve tapu arhkları devlete aid 
olacakbr. Tapusuz topraklar 
üzerinde devletten baıka kimse 
hak ve mülkiyet iddiasında 

bulunmıyacakbr. Kasaba ve şe
hir · plin huduttan ve köylerin 
yunl yerleri dışında ıehir, ka
saba ve ·köy halkana yalnız in
tifa için tahsis edilmiı toprak
lar dahilinde hükumet bu tah
siai değiıtirmek hakkına her 
-.akit malik olacaktır. 

Tapusuz olup vergide yazıb 
topraklar vergiyi veren brafın
dan bizzat işlemekte ise tapu
suz topraklar gibi muamele 
~örecektir. Valiler, ıehir, kasa
ba ve köy halkına bağ, bahçe, 
veytinlik incirlik ve emsali 
meyvahk yapmak üzere hazine
ye ait yerlerde tapu arbkların
dan iskan hududu içinde yarım 
bedel ile ve yirmi yıl müddetle 
borç ile yer aymp daiılabile
cek ve muameleyi tapuya bai
byacaktır. Sular altmda kahp 

. 10 yıl içinde kurutulmayan top
raklu de.lele .rececektir. 

a ! 

Su Basmasına Ka"fı 
Vafiler dere, çay ve ırmak

larm taşmasile su altında ka
lan toprakları kurutup işlet-

miye ve sulann kasaba, şehir 
ve köyleri basmasına meydan 
vermiyecek tedbirler almak 
için 15 yaşından yukarı ve 65 
yaşandan qağı bütün erkekleri 
kendi vasıtalarile beraber ça-
lıştırmıya salahiyetli olacak
lardır. 

İki bin dönümden artık çift
likleri ve büyük topraklan ve 
sahipleri tarafından işlenmiyen 
veya başında bulunarak eksilt-
miyen 2 bin dönümden az 
toprakları yapılarile birlikte 
hükümet tesbit edilecek kıy
metler üzerinden ve mukabi
linde yüzde altı faizli toprak 
tahvili vererek istimlak ctmeği 
salahiyetli olacakbr. 

Hükümt istimlak için en çok 
20 yılda ödenmek üzere yüz
de altı faizli ve yirmişer lira 
kıymetinde bir milyon adede 
kadar toprak tahvili çıkara
bilecektir. 

Ufak, hususi idarelere, bele
diyeleri ve diğer hükmi şahıs
lara ait bulunan çiftlikler ve 
topraklar dönümler ne olursa 
olsun toprak tahvili verilmek 
suretile bükümet tarafından is
timlak olunabilecektir. 

İstimlak edilecek topraklara 
verilecek kıymetler 1914 yılı 
vergi ve yoklama tapu kıyme-
tinin dört katı olacaktır. Bu 
miktar bu günkü kıymetinden 
fazla g&rO.lürse bugünkü kıy
met üzerinden muamele yapı
lacaktır. 

Ayni kanun projesine göre 
ileride hükumet toprak ve is-
kan iflerile uiraımak üzere bir 
pç bankası kurmağa salihi
yetli olacaktır. 

e '""I eeı••~•MeMe~ .. ~· .. , 

inhisarlar 
Tütün İmalathanesi 

Açıldı 
İnhisarlar idaresinin Alsan

cakta .sigara fabrikası yanın
daki şark deposu tütün iş evi 
namı altında bir imalathane 
olarak açılmıştır. imalathaneye 
dört yüz kadar itç.i alınmıştır. 
İmalathanede işçi adedi yakın
da bin kitiye çıkanlacak ve 

it on ay devam edecektir. · 

---
Vilayetin Bir 

Bildirimi 
Şose ve köprüler kanununu 

tatbiki sureti hakkındaki tali
matnamenin üçüncü maddesin
de "ummi ve mülhak bütçeler
den belediveden devlete ait 
müesseselerle imtiyazlı ve ruh
satlı şi:'ketlerden maaş, tahsi
sat ve ücret alanlar için bu 
müesseselerin ıouhasebecileri 

tarafından hazırlanacak bir def
terin en fazla Nisan ayı niha
yetine kadar mahallinin hususi 
muhasebe müdürlüğüne tevdi 
etmeleri,, lazımgcldiği tasrih 
edilmektedir. 

Vilayetten bütün daire mü
dürlüklerine, belediyeye, inhi
sarlar ba~ müdürlüğüne, imti
yazlı ve ruhsatlı şirketler mü
dürlüklerine gönderilen bir bil
dirimde yol mükellefiyetine 
tabi olan 18 yaşından 60 yaşına 
kadar mükelleflerin defterinin 
935 yılı yol parası tahakkuka
tına esas olmak üzere şimdi
den hazırlanması ve muhasebei 
hususiye müdürlüğüne 2önde
rilmcsi istenmiştir. 

66 Bin Gümüş 
Lira Geldi 
lstanbul darphanesinden .şeh

rimiz defterdarlığına 66 bin li
ralık gümüş tek lira gelmiştir. 
Bunun 27 bin lirası defterdar
lıktan mülhakata gönderil
miştir. 

Mütebaki kısmı muhtelif ve
silelerle halka tevzi edileceği 
gibi bir kısmı da bankalara 
verilerek tedavüle çıkarılması 

temin edilecektir. 

İnhisarlar 
. Mübayea Müdürü 

İnhisarlar umum müdürlüğü 
tütün mübayeat fUbesi müdürü 
bay Kenan Anadoluda tütün 
mıntakalarında bir tetkik se
yahatine çıkmıştır. Bay Kenan 
Samsun, Kayseri ve Ankarada 
tetkiklerini yaptıktan sonra 
şehrimize gelmiştir. Şehrimiz
deki tetkiklerini de bitirdiği 
içiıi dün Bandırma eksprcsile 
İstanbula dönmüştür. 

ELHAMRA 1. Milli 
KÜTÜPHANE sineması 

PERŞEMBE GUnUnden itibaren 
2 BÜYÜK FiLiM BiRDEN 

ilkbahar Resmigeçidi 
Zengin dekorlar içinde Macar danslaı ı ve şarkıları 

Başrolde " Şeytan Kız ,, filminin şen ve oynak yıldızı 

FRANSIZKA GAAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 

Oldüren Aşk 
Tamamen FRANSIZCA sözlü aşk ve heyecan filmi 

Batrolda : FREDERIO MARCH 

Bu~ fiyatlar ucuzdur: 
Salon: 25, Balkon: 35, Hususi 45 Kuruş 

S..ular: ilkbahar : 
- 14 30. -18- 21 30 . 

Öldüren qk 
16 - . 19 30 

-·-·-·· Seremoni Dolayısile Yarım Bırakılan 
Maçların Pr.ogramını T esbit Etti 

Dün akşam haftalık toplan
tısını yapan mmtaka futbol 
heyeti seremoni dolayısilc ya
rım bırakılan yerden başlıyacak 
olan birinci devre lik maçlan 
hakkında aşağıdaki kararı ver
dikten sonra vaktın darlağı do
la yısile her hafta üç birinci ta
kım maçı yapılmasını lrnrarlaş

tırmış ve bu haftaki maçların 
da hakemlerini tesbit etmiştir. 

Futbol Heyeti Kararı 
Dört kulübümüzün lik maç

larından çekilmesile başlıyan 
ve bu t1.1kımların (A )ve (B) 
takımlarının müsabakalara iş
tirak etmemeleri dolayısile bük-
men mağlubiyetlerini intaç eden 
vaziyetin tetkiki için şhrimize 
gelen umumi merkez ikinci 
başkanı bay Halit Bayrağın 
emir ve tensiplerile ve mahza 
spor durumumuzun iyi bir cer
yanda gitmesi için bu takımla
rın müsabakalannın tekrarı ta
karrür etmiş ve bu maçların 
fiküstürü de aşağıdaki ıekilde 

tanzim edilmiştir: 
Bu Cumaki ma~Jar: 
Alsancak Sahasında 
Saat 1 O da Şarkspor - İzmir

spor (8) hakem Hikmet K.S.K. 
Saat 12 de Şarkspor - İzmir

spor (A) hakem Mustafa A.O. 
Saat 14 de Türkspor - Göz

tepe (A) hakem Fehmi (Altay) 
Saat 16 da Buca - Altay (A) 

Esat K.S.K. 
Halk sahasında : 
Saat 10 da Türkspor - Göz

tepe (B) hakem Reşad G. tepe. 
Saat 12 de Buca - Altay (B) 
hakem küçük Mustafa. 

İkinci hafta gelecek Cuma 
maçları : 

Alsancak sahasında : 
Saat 10 da Altay- Şarkspor 

(8), saat 12 de Altay-Şarkspor 
(A), saat 14 de İzmirspor-Buca 
(A), saat 16 da Altınordu-Türk 
spor (A). 

Halk sahasında : 
Saat lO da Altınordu - Türk 

spor (B), saat 12 de İzmirspor
Buca (B). 

Türkofis riyaseti tarafınd 
şehrimiz Türkofis müdürlüğü 
gelen bir mektubda İzmire s 
nede kaç seyyahın geldiği, İ 
mir'deki otellerin vaziyeti, ad 
ve yatak ücretlerile, gezilec 
ye:-lcrin bir listesi ve bu h 
susta mufassal malumat ve 
mesi istenmiştir. 

Türkofis müdürlüğü bu b 
susta hazırladığı bir rapo 
Türkofis riyasetine gönde 
miştir. 

Rüşvet Davası 
Bay Saraç Rizadan rüşv 

almakla maznun Milli Eml 
müdüriyeti muhasebecisi b 
Fevzi, muamelat kalemi memu 
larından bay Tevfik ve dos 
memuru bay Siyameddinin m 
hakemelerine dün öğleden so 
ra Asliye cezada devam ,.di 
miş ve geçen celsede celb 
istimaları takarrür eden şahi 
ler dinlenmiştir. Muhakeme d 
ğer bir iki şahidin de ifadcl 
rine müracaat edilmek üze 

Çeşme Cinayeti 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Meneınen Tahsild 

Tabanca Otomatik Değilmiş İhtilas suçundan maznun M 
ncmen eski tahsildan Giri 
Hüseyinin duruşmasına Ağı 

Çeşmede eniştesi Hüseyni 1 
oldünnekle maznun Halilin du-
ruşmasına ağırcezada dün de
vam edilmiştir. Suçlu Halil, 
~eçen duruşmada tabancayı 
maktul ile birlikte çekiştirirken 
iki defa ateş aldıR-ını ve nagant 
tabancaların otomatik olduğunu 
söylemişti. Mahkemece muta
hassıs ehli vukufa muayene 
ettirilmiş olan tabancanın ya
ziyeti hakkında verilmiş olan 
rapor dünkü celsede okun
muştur . Bunda tabanca
nın otomatik olmadığı ve 
tetiğin bir defa çekilmesi ile 
iki defa patlamasına imkan bu
lunmadığı bildiriliyordu. 

Dün iç işleri bakanlığından, 

vilayete şu tel yazısı gelmittir: 
Saylav ve umumi meclis 

üyesi seçimlerinin kanunlan
mızın emrettiği şekilde ve ça-

buklukla bitirilmesi hususunda 
gösterilen çahıkanlıktan ötürü 
gerek zahalilerine ıerek luy
makam ve nahiye müdürlerile 
seçim teftiı heyetleri baıkan 
ve üyelerine teşekkürlerimi 

Dahiliye Vekili 

Şükrü Kaya 
11111 _. 

11.,ırka Kongresi için 
C. H. Fırkası 2enel Katip

liğinden viliyet fırka idare he
yeti riyasetine relen bir teb
liide Mayııın ilk yansı içeri
sinde Ankarada toplanacak 
olan umumi fırka konıreıine 
arzedilecek istek ve maluma· 
tın kon~renin toplanmaımdu 
önce Fırka genel kltiplijiae 
biJdiftlmqi iltenmiftir. 

Şahit sıf atilc Çeşme hüku
met doktoru bay Cevdet din
lendi. 

Bugün Toplanacak 
Ticaret ve sanayi odası mec

lisi dün toplanarak oda ve 
borsa bütçelerini tetkik ve ka
bul edecek ve idare heyeti ile 
riyaset divanı azalarını seçecek 

idi. Bu toplantı dün yapılama

mıı ve bugün saat on alta 
otuza bırakılmıştır. 

cezada dün devam edilmiştir. 
Dünkü muhakeme cels 

sinde iki tahsildar şahit sıf 
tiyle dinlenmiştir. Bunlard 
bay Halil, suçlunun yeğe 
Alinin kendisine bir çıkın için 
de bir miktar para ile bir ir 
saliye getirdiğini ve fak 

. bunları tahsil memuruna veri 
vc~ediğini görmcdiiini · söy 
led~. Tahsildar Bay Sadık t 
böyle bir para ve irsaliye ~e 
tirildiiini ifade etmiştir. Ka 
rarı.n tefhimi için muhakeaı 
çarfamba gününe bırakılmııtı 

Ufürükçülük Mü 
Y ~pıyormuş? 

Çorakkapıda Servili Mescitt 
Giritli Mehmet orlu Süleyma 
evinde üfürükçilltik yapar• 
halkı aldattıiından evinde za 
bıtaca yapılan araştırmada 
büyü kitabı ile bazı nüshala 
bulunmuştur. Üfürükçü hak 
kında kanuni muameleye llaş 
lanmıştır. 

20 Şubat Çarşamba ·Günii Akşamı 
Saat 21 de 

Elhamra Sinemasında 
Şehrimizin Kibar TUrk Ve Ecnebi 

Allelarlnln i•tlraklyle 

Büyük Müsamere 
MUSİKİ-DANS-BALE-OPERET 

Biletler pekaz kalmıttır. Yalnız Elhamra ıİIMmUI 
ıişesinde satılmaktadar. 

a .. on w, tllO, ıoo Balkon 7• kuru 
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İh ":- Bırak 1'epsini söyliyeyim. 
. tırnal e~ - .ren gizli tutmak 
ısted"" · b T ıgın u sırrı ben onun 
G~-rgaym af'zından duydum'. 

ozlerimde herşey silindi o 
acı k hk • ÇUıl a ahaların kulaklarımda 

adı. Ben küçüldüm.. Sen 
:ıucldi.n .. Her ay apartımanın 
• .. 

8 j1 .. dıye verdiğin paraların 'Q ~gı altında ezildim.. Ve .... 

16 luzun başı genç kadının 
ır.: ne yaklaıtı. Sözünün ar-
•ra ~ koca bir yıl, için için 
a dı21 dudakları, dudaklarile 
rterek kesti s . 

onra coşkun sesiyle: 
.. - Aşkımın bu küçük arma
l•nı •ana •iır mı geliyor? 

- Hayır. Onlan nasıl ödi
Yeceğinı? 

. - Ruhları birbirine ulaşan 
~~lann ayrısı olur mu? 
ta~ !11 bir arada birbirimizi 
aıçn ~i• uğraştık, bir gecede 
'6 Yu bulduk. Biz fena bir 
da~•0gönnüştük. Şimdi uyan
ı_•• lgen. Sus artık, yorgun 
Q ın n-- .. •• d 
atkı .ogsume ayanıın. Sana 

G mın ninnisini söyliyeyim .. 
hir e~~ kadının yüzüne mesut 

.!ulumseme yayıldı: 
A Elektriği söndür Oiuz. 
4'}' ışı~ ·ı 
l:lı.ıı gı ı e aydınlanan oda-

a kalblerinıizin pırıltısı yeter. 
* 

Doktor Bat:k • hiç bir mec-

buriyet yokken köyde bu ka
dar kaldığına şaşıyordu ... 

Gerçek İvrcmc dediği gibi, 
Altınovayı görmek merakı mı 
onu buraya sürükl~mişti? 

Yok. O, çok gezmiş, çok 
görmüş bir adamdı Böyle ufa
cık bir çiftliği gezip görmek 
için üç gün yeter artardı bile .. 
O halde... Oğuz mu onu tutu
yordu? Gerçe o değerli bir 
adam, aranılacak bir dost, Ül
gense her erk~ği çekebilen bir 
güzel ve o dostun karısı idi. 
Batuk do"tluğa sayın veren bir 
adamdı. Ancak dostluğun üs
tünele olan mühim vazifesi onu 
ça ğırı yordu .. 

İzmirden aldığı mektupta ba
zı konsültasyonlar için vücudu 
elzem olduğu bildiriliyor. 

Kilnikte yerlerine bıraktığı 

asistanı bir hafta derken bir 
ayı geçirdiklerine hayret edi
yor ve bu yılın tıp kongresine 
ait davetiyeieri gönderiyordu. 

Doktor odada dolaşmağa 
başladı: 

- Burada bir işim yok, git
meli, dedi. 

Der demez de başına bir 
yumruk yiyen adam gibi sal-
landı: - ........... 

Şöse Yollarımız 
Vilayet Başf~~· S;şa Şöselerle 

Bağlanmak Üzeredir 
Dün vila· t d · • .. 

llıtnind ye aımı encu· 
ı.h~ c Menemen - İmiralem -"'--•d" lcaprij ıyc yolunun ba,tanbaıa 
lıit b ve menfezleri müteah
olunday Ömer Lütfiye ihale 
Y•ıi ;· ~u yolun turap tesvi
llak e uç hafta müddetle mü
llın ~ay~ çıkarıldı. Birinci kı-
1>ar . •fia vekaletinin yardım 
Ce:•ıyle Yapılacağından -.ali 
lca lc~al Kazım Dirikin baş
" n ıgı altındaki hususi komis-
,,on ta f 
biti ~ara ından ve müddeti 
ci ~cc ıstekJiye verilmiştir.İkin
~ ısını vilayet parasile oldu-
ilından da' • .. .. k ımı encumen muna-

asaya çıkarmışhr. Bu yol baş-

TAYYARE 

tan başa ve Ağustosa kadar 
bitecek ve Muradiye hududuna 
girmiş olacaktır. Ve bugün dahi 
çalışılmakta olan Manisa vila
yetinin türabı tesviyeli yoluna 
bağlanacak ve yol birleşmiş ve 
açılmış bulunacaktır. Bundan 
başka Tire - Çatal yolunun köp
rü ve menfezleri de beton ar
meden yapılmak üzere dün 
üç hafta müddetle eksilmeye 
konulmuştur. Çatalı Bayındıra -
Bavındırı Ödemişe bağhyan yo
lun eksikleri de yaza kadar 
tamamlanmış ve şebeke her 
mevsim için açılmış bulunacak
tır. 

SiNEMASI 
a1s1 Telefon 

~· 
BUGUN Telefon 3151 

Jkj Biiyiik 

Patron 
Filim Birden 

Olsaydım 
1 

Fernand Grevey'ln temsil ettiği gençlik aşk ve ei
cnce filmidir. l!ci saat kahkaha 

l a ar Şarkısı 
BUyüet tenor JOSEPH sc•MiDT'ln mest edici 

tagannileri ve şahane bir muzik ile süslenen hazin bir aşk 
macerası. 

Dikk tHer iki filim İstanbulda büyük bir ragbet 
a görmüş olduklarından on beş güu gösterilmiştir 

Ayrıca F oks. dü~ya havadisleri ve İnkilizce sözlü 
rcnklı Mıke Ma vuz 

Seans} Cumartesi ve Pazar günleri saat 15 de _ . ar "Patron olsaydım,, filmi ile Pazartesi, Salı 
gonlerı saat 15 de "lık bahar şarkısı" ile başlar. 

Her filim iki saat devam ettiğinden son 9,15 Seansında 
sona kalan filim örülür 

fenı Asır 

!Bulgarlar Hazırlanıyormuş Sovyetlerden 
~ ... -

Türkiyeye Dostluk 
Selamı 

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

Tekziplere Rağme11 Atina Gazeteleri Ankara, 16 (A.A) - Tayya
re cemiyetinin teşekkülünün 

yıldönümü münasebetiyle Sov
yetlcr "Osso Avyahim,, reisli
ğinden Türk Tayyare cemiye
tine gelen tebrik telgrafı ile 
Tayyare cemiyeti başkanı B. 
Fuadın verdiği karşılık aşaiı

dadır: 

Bulgarlar Silahlanıyor, Diyorlar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İstanbul 17 (Hususi)-Atina edilmiş olmasına rağmen bu dığından Başbakan Bay Çal-
gazeteleri Bulgaristanın Make
donya ve Trakya sınırlarında 
ğizli tahşidatı ve hazırlıkları 
hakkında bir çok haberler ya
zıyorlar. Yunan genel erkanı 

harbiye reisi general Katenio
tiye atfedilen sözlerin tekzip 

gazeteler Bulgar tahşidahnı ya
kın tehlike suretinde gösteriyor. 
BulgaristanınNövi muahedesinin 
hükümlerine aykuı olarak si
lahlanmakta olduğunu yazıyor· 
lar. Bu neşriyat Yunan genel 
efkarında heyecanla karşılan-

iç işleri Bakanı 
Atatürke iltihak Etmek Üzere 

Ankaradan Ayrıldı 
Ankara 17 ( Hususi ) - Dahiliye Bakanı Bay Şükrü Kaya 

Reisicumhur Atatürke iltihak etmek üzere buradan hareket 
etmiştir. 

Kıyafet Nizamnamesi 
ANKARA : 17 ( Hususi ) - Din adamlarına mahsus kıyafet 

nizamnamesi bugünlerde resmi gazetede neşredilecektir. -· ....... . 
Yeni Gümüş 
Paralar Basılacak 

İstanbul, 17 (Hususi) - 25 
ve 50 kuruşluk gümüş para
ların basılmasına mart ayı 
içerisinde başlanacağı Ankara
dan bildirilmektedir. 

Türk-Yunan 

Bakanlar Heyeti 
Ansara, 17 (Hususi) - Ba

kanlar heyeti bugün (dün] saat 
16 de toplamıştır. Heyet bu-
toplantıda 935 bütçesi üzerin
deki tetkiklerine başlamıştır. 

Kurultay Başkanı 
Burdur, 17 (A.A) - Dün 

saat 11 de kurultay başkanı 
Muhtelit Mahkemesi general Kazım Özalp ile ku-

• İstanbul, I 7 (Hususi)- Türk- rultay üyelerinden Haydar Rüş-
Yunan mnhtelit mahkemesi tü, Rasih, Halid, Hayri, Mazhar 
azaları Atinadan şehrimize Müfid şehrimize geldiler. Ulus-
döndüler. Görülecek daha 26 evinde bir çayımızı içerek An-
dava vardır. talyaya hareket ettiler. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amerikada 
Kadın Polisleriıi Sayısı · 
Gün den Güne Artmakta 

Anıerikada kadın polisler günden güne çoğalıyor. Hele Sinema 
payıtahtı sayılan Los Angeles'te polis kadrosunda kadın polisler 
mühim bir yekun tutuyorlar. Burada resimlerini gördüğünüz dört 
sevimli genç kadın da son günlerde Los Angeles'tc polis yazıl
mışlardır. Kadın polislerin başlıca vazifesi güzel kedınlara sar· 
kıntılık edilmemesine nezaret etmek, münakalatı idare etmektir. 

Ahlak zabitasında kullanılanlar çoktur. Klişemizde Hollyvood 
polis müdürü kadın polislere talimat vermektedir. 

daris beyanatta bulunmak ve 
durumu açığa vurmak gerek
liğini duymuştur. Yunan ha, 
bakanı bütün sınır1arda sükü
net mevcut olduğunu. endişeyi 
icap ettirecek bir hal karşısın
da bulunulmadıiını söyledi. 

Türk Tayyare cemiyetine 
Ankara 

1 - Londra 
Görüşmeleri 

Londra, 17 (A.A)-Londrada 
olduğu gibi Pariste de İngiliz
ler - Fransızlar arasında ya
pılacak istişarelerden sonra 
Berline yeniden tebligat yapıl
masının zaruri olduğu mütaleası 
serdedilmektedir. Bu teşebbüs 
yapıldıktan ve hatta Almanya 
tarafından Londraya cevap ve
rildikten sonra şayet Almanya 
bugünkü İngiliz gazetelerinin 
kendisine isnat etmekte olduğu 
temayüllerde ısrer edecek olur-
sa o zaman İngilterenin teklifi 
veçhile hususi bir görüşme ya
pılması ciheti düşünülecektir. 
Almanyanın vermiş olduğu 

cevap üzerine Paris ile Lon
dra-da yapılmasına lüzum 
hasıl olmuş olan müzakereler 
Pazartesi günü başvekiletler 
arasında başlanılması muhte
meldır. Salı günü Pariste ve 
Çarşamba günü Londrada ak
dedilecek olan nazırlar maclis
lerinden sonra her iki hükü
metin mütekbil vaziyetlerini 
tesbit etmeleri kolaylaşacaktır. 

Tayyare cemiyetinin onuncu 

yıldönümü münasebetiyle sa
mimi selamlanmı ve cemiyetin 
semeredar faaliyeti ve dost 
Türkiye Cumhuriyeti tayyare

ciliğinin muvaffakiyeti için ha
lisane temennilerimi lütfen ka

bul buyurunuz. 
Sovyet Osso Avyahim 

başkanı 

Aydeman 
Osso Avyahim başkanı 

B. Aydeman 
Moskova 

Türk Tayyare cemiyetinin 

onuncu yılını bitirmesi milnase
betiyle göndermek lütfünde bu. 
lunduğunuz tebrik telgrafına 

yürekten teşekkür eder, dost 

milletin yükselmesi ve cihana 

ün alan Sovyet havacılığının 

kuvvetlenmesi yolundaki can
dan dileklerimle derin sayi'ı
larımı sunarım. 

Türk Tayyare cemiyeti 
başkanı 
Fuad 

Muğla' da Kooperatif 
Halkta Tasarruf Kaygusu Gün 
Geçdikce Artıyor - Ekim İşleri 

Muğla, 16 (A.A) - Hal- başlamıştır. Kooperatiflerin tü· 
kımızda tasarruf kaygusu gün tün işlerinde gözle görülür bir 
geçtikçe artıyor, Bankadaki şekilde ilerleme vardır. Mart 
mevduut sevinç verecek bir ayında umumi heyet tsplantıya 

h. ld d. ç ki t f çağrılacak ve 934 yılı h~sap-a e ır. ocu arı asarru a . . . 
ah k · · "hd d'l · lan tasdik ve yem yıl ıçın de 
şhrma ıçın ı as e ı mış 

k b t d. tı k b"' .. k direktif alınacaktır. 
um ara ev ıa ço uyu M "lada 

v b ·· kt d' D'· t b ug rag et gorme e ır. or eı M v l 17 (H ·) Muö-ug a, ususı - .-
yıl evvelki mevduatla bugünkü laya iki aydanberi az fasılalı 
mevd~at arasında hayrete şa- mebzul yağmurlar yağmıştır. 
yan hır kabarıkhklık vardır. Hali da devam eden bu yağ-

. Yalnız Muilada üç yüzden morlar topraklan suya doyur-
fazla kumbara hesabı vardır. makla beraber ekim işlerine 
Bu sayı gittikçe kabarmaktadır. ıekte de vermektedir. Maama-

MUGLA 16 ( A.A ) - Vi- fih hertaraf çimenlerle yeşil-
layctimiz zirai kredi koopera- lenmiş, hayvanat çok semiz-
tiflcri ortaklarının kredi ihti- lenmiştir. Şehrin ışığı bol ve 
yaçlarını gidermeğe başlamış- iyi, imar ve inşa faaliy~ti ha-
tır. Geçen yılın işleri tetkik raretle devam eder hır hal-
edilmiş ve bilançolar yapılmağa dedir. 
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Sahffe ' 

BORJIY A 
-7- 250 Bin Asker Gönderecek' ispanyada 

Zavalla ıövalye bu işlerin iç 
yüzünü bilmediğinden neler 
düşünüyor neler umuyordu. 
Düşünceye dalarak kendi

sinden geçmiş bulunan Raras
tao, başını etrafına çeYİrip 
bakbğı zaman sokakdan ge
çenlerin şaşkın bakışları albn
da bulunduğunu sezdi. 

Aklını baıına aldı, toplandı. 
Bir köprünün üzerine gelmi~ti. 
Yanından geçen bir çocuğa 
"öprünün adını sordu. 

Dört bq köprüsü olduğunn 
öğrenince sorgusunu tekrarladı. 

- Güzel manzarah kö,k 
nerededir? 

Bu ismi iıiten çocuk korku
dan titredi, benzi soldu. Keke
Uyerek: 

- Lükres Borjiya hazretle
rinin .tarayı öyle mi? Dedi. 

- Evet nerede olduiunu bi-
liyor musun? 

Parmağı ile göstererek : 
- işte! 
Demesile beraber ortadan 

kaybolması bir oldu. 
Şövalye bu çocuğun korku 

içinde titremesinin sebeplerini 
düşün~rek yoluna devam eyledi. 

Yolda bir adama daha köş
kü sordu. Buda cevap veremi
yerek sert bir çehre ile mırıl

danarak yanından uzaklaşmıştı. 
Ragastan: 
- Tuhaf şey dedi. 
Biraz daha ilerileyince bir 

alana vardı. Bu alanın sonunda 
büyük bir saray gözüne ilişti. 
Akşam güneşinin son par

laklığı üzerine vurduğu zaman 
altm rengini alan mermer sü
tunlar geçilince yine mermer
den yapılmıı merdiven, eski 
Romanın büyük heykeltraşla
rın emek verdikleri oymalar 
sarayın cephesini süslemişti. 

Etrafı süsliyen geniı bahçe
leri de gördükten sonra güı:el 
manzaralı köşk, ismini alan 
sarayın bu olduğunu anlamakta 
tereddüt etmedi. 

Saray bahçesinin önünde hey
kel gibi yüksek boylu iki süvari 
nöbet bekleyordu. Bunlardan 
birinin yanına yaklaşarak sordu: 

- Güzel m•nzaralı köşk bu
raıı mı? 

Süvari sert ve korkutucu bir 
.ses ile cevab verdi: 

- Evet çekil. 
Raıastan elinde olmaksızın 

mırıldandı: 

- Deh,etl 
Ve ilave etti. 
- Ama sıkı kontrol altmda 

bir saray ha!. 
Şövalye meydanın başka yö

nüno doi'ru çekil i. Alanda hiç 
kimse yoktu. Sanki Taundan 
kaçar g!bi herkes bu saraydan 
kaçmıyordu. Ragastan atını 

sürdü. Elli adım ileride bir so
kağa saparak önüne çıken ilk 
otele girdi. Burası "Güzel Ja
nos,. oteli idi. Genç süvari ab 
için bir ahır, kendisi için bir 
oda istedi. 
bir hizmetçi atı ahıra götürdü. 
Otelci de yer katında kendisine 
bir oda gösterdi. 

Delikanlı otelciye buranın 
çok sulak olduj-unu söyliyerek 
başka bir oda istedi. 

Batka bot o4laa11ı: yok c••a-

bmı alınca: 
- Ne yapalım, burada kal

mağa borçluyum. Çünkü güzel 
manzaralı köşke en yakın otel 
borasıdır. 

Otelci ilive etti: 
- Öyle ise bu odadan çok 

memnun kalacaksınız. Zira pen
çerenizden sarayın arkasını ıö
rebileccksiuiz. 

- Ôyle mi? Açınız bir ker
rc bakalım 1. 

Otelci pençereyi daha doğ
rusu pençere gibi görünen cam• 
h kapıyı açb. Serin bir rüzgir 
odayı doldurdu. 

- Bu serinlik nedir? 
- Tiber nehrinin serinliği. 

Fransız Mehafili Buna ihtimal Ver
miyor - Milis Taburlar Yolda 

Sosyalistlerin Reisi İda
ma Mahkum Edildi 
MADRlD - ( A.A) - At· 

turyada geçen Birinci Teşrin"
çıkan isyan reisi sosyalist sar 
lavlardan bay Ramon Gonuld 
idama ve 200 milyon lira Pe
çeta para cezasına mahkÜll 
edilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paris, 17 (H.R) - Gazeteler 1 istana karşı 250 bin asker 1 ROMA 16 ( A.A ) - Dogu 

ltalyanın Habeşi3tanda geniş göndermesine burada ihtimal Afrikasma gidecek üç milliı 
bir askeri hareket kararanı v~rilmiyor. Zira bu kadar ge- · taburundan ikisi bugün öğle-
terketmemiş olduğunu yazıyor- niş bir hareket, büyük mali den sonra Roma' da B. Musso- Conson Seyahata Çıkıyor 

Nevyork, 16 (A.A) - Pamuk lini tarafından ve üçüncUsll de 
lar. İkinci erkanı harbiye reisi fedakarlıklara bağlıdır. Mus-

istihsalcileri sendikası reisi baJ 
Napoli'de prens Piement tara- Conson gelecek hafta Avrr 
fından teftiş edilmiştir. pada bir seyahate çıkmak ai-

Roma, 16 (A.A) - Doğu Af- yetindedir. Maksadı pamuk it· 
rikasına gönderileceği resmen tihsal eden uluslar arasında 
bildirilen üç milis taburu pek fiatlarda istikrar temini içİll 
yakında hareket edecektir. bir istişare yapmaktadır. 

General Aryaninin Eritrede ve solini dün de Habeşistanın 
Somalideki tetkiklerinden sonra maslahatgüzarını kabul ederek 
ltalyanın askeri durumu daha uzun uzadiye görüşmüştür. 
iyi anlaşılacaktır. ilk tedbir ROMA, 16 (A.A) - Havas 
olarak hudut mıntakasında doğu afrikasına üç milis tabu-
bir tedip har~ketine girişilmesi runnn gönderilmesine karar ve-
muhtemeldir. ltalyanın habeş- rildii"ini haber almııtır. ........ ........ Tiber nehri karşılıklı evlerin 

arasından geçiyordu. iki tara
fına rıhtım yapılmamıştı. Kaya
lık da değildi. Yalnız her evin 
arkasından bir kaç ayak mer
divenle nebire inecek yerler 
yapılmıştı. 

Ragastan açılan camlı ka
pıdan otelin dört ayaklık yo
sun tutmuş merdivenini gö
rünce sevindi. 

Akıllara Şaşkınlık Veren Bir lycad Almanya Teklifleri 
Görünmiyen Adam Mes- Görüşmek isteğindedir 
elesi Halledilmiş Gibidir Bir İngiliz Naz;~;~~~-Berlini Ziyaret 

- Siz karşıdaki merdiYeni 
görüyor musunuz, Bakınaı: ça
yın dönemeç yerinde dij'erle
rinden daha büyük bir merdi-
ven var. 

- Evet evet! 
- İşte o geniı merdiven p-

zel manzaralı kö,kündür. 
- Bu oda ne kadar sulak 

ta olsa itime geliyor. Burada 
kalacağım .. 

Camla kapıyı kapabrken otel
ci eğilerek: 

- Affedersiniz. Adetimiz 
müşterilerden parayı peıin al
maktır. 

Ragastan otel kirasını ver
di. Bir iğne iplik istiyerek el
bisesinin yırtık taraflarını dik
ti. Akşam yemeğini yedi. 

Bu işler ıörülünceye kadar 
saat dokuzu bulmuştu.Kılıncını 
sildi parlattı. Artık Lükres 
Borjiya'nın ıarayına gitmek 
zamanım dört gözle bekliyordu. 

Şöhreti ülkeleri dolaşan en 
uslu adanılan bile çıldırtan gii
zel Lükrea Borjiyayı yakın-

görebilmek isteği ~cnç şöval
yenin de aklım başmdan al
mağa baılamıştı. 

Kalbi, bk tık, çarpıyordu: 
Bütün Roma halkı derin bir 

uyku içinde idi. Koskoca Ro· · 
ma şehrinde bir çit yoktu. Bu 
sonsuz sessizlik içinde biricik 
iniltiye benziyen aes tiber neh
rinin akan sulannın çıkardığı 
fışırtı idi. 

Büyük bir heyecan içinde 
Ragastao bu hışırtıyı dinliyor 
gözleri sonsuz ufuklara dalmış 
bulunuyordu. Birdenbire silki
nerek dalgınlıktan uyandı. Saat 
gece yarısına gelmişti. 

- 'on'' Var 

Cinayetlerin Sayısı 
Azaldı 

Berlin, 16 (A.A) - Alman 
istihbarat bürosundan: 

1932 senesinden beri cina
yetle-rin sayısı azalmıştır. 

Avusturalya Mahsulü 
SİDNEY 16 (A.A) - Avus

turalya mahsulü 135 milyon 
buscl uhmiu ediliyor, 1934 te 
t 'IS milyoa idi. 

Bir Macar Muhterii Esrarenğiz Şualarla 
insanı Görünmez flale Koyuyor 

Budapeşte 16 (A.A) - Ma- 1 
car Ajansı bildiriyor : 

Her zaman mucid ve muh-

terilerin zihin ve hayallerini 
işgal etmiş olan görünmiyen 

adam meselesi ancak 25 ya

tında Etyen Birbil isminde 
genç bir Macar mucidi tara-

fından halledilmit iibi görün
mektedir. 

( Budapeşti Hırlap) gazetesi, 
uzun bir makale neşrederek 

mucidin bu gazete erkanından 
birisi önünde icadettiği ma
kine ile yaptığı tecrübeyi bü
tün tafsilitiyle anlatmaktadır. 

Makineye karşı olan tarafı 
açık bir sandık içine konulan 

mermerden bir heykel esrar
engiz ıualarının tesiriyle yavaı 
yavaş görünmez olmuştur. Bu 

birkaç saniyeden sonra tecrü
bede hazır bulunanlar sandık 
iJindeki heykeli gözden kay
betmitler ve sandığın arka 
cidannı görmüşlerdir. 

Mucid, Budapeşti Hırlap ga-

zetesi muharririnden ve di~er 
hazır bulunanlardan heykele 
elle dokunmalannı rica etmiı 

ve bu suretle heykelin görün
memesine rağmen filhakika 

yine eski yerinde durduğu 
müşaht-de olunmuıtur. Bu zat
lar gözle görülmiyen heykeli 
_elleriyle tutabilmişlerdir. Şuaa 

maruz bulunan ellerde bu es
nada görülmemekte idi. 

T ccrübe tamamen muvaffak 
olduktan sonra mucid heykeli 
yavaş yavaı yeniden gözle 
görülür hale getirmiştir. Mucid 

birçok yıllar zarfında uzun ça
hşmalar neticesinde yaptığı 
iycadın esasını daha söyleme-
mektedir. 

Genç mucid yakında ekı-

perler huzurunda iycadının 
yeni bir tecrübesini yapmak 
niyetindedir. Ve bu husus için 
çalışmaktadır. Eğer iycad bu 
tecrübelerde muvaffak olur v• 
bütün imtihanları geçirir1e sa
yılmıyacak dererede çok tat
bikat sahası bulacaktır. 

· ~ ransız - lngiliz Ve Rus 
Hava Kuvvetleri 

Fransa 1936 Da Avrupa'nın En Mükeın· 
mel Hava Filolarına Sahih Olacak 

Paris, 10 (H.R) - Fran
sız Hava bakanı General De-

nain Fransanın hava vaziyeti 
hakkında şu beyanatta bu
lundu: 

- 1936 cyılı sonunda Avru
panın en mükemmel hava fi-
losuna malik bulunacaj'IZ. Ha

fif tayyarelerde sürat 240 ki-
lometreden 270 kilometreyi 
bulacakbr. Aiır tayyarcleri-
mizde ise sürat ve faaliyet 
reyonu iki misline çıkanla-
cakbr. 

Son srünlerde Londradaki 

tekliflerimizin kabul edilmiş ol
masını Tayyareciliğimizin bu 
ıailam durumuna atfetmek mu
balagalı sayılamaz. 

Londra 17 ( H. R) - Bü-
yük britanyanın birinci hat 
harp tayyarelerinin ıayıaı 1934 
sonunda 235 olduğu halde 1935 
te 253 e çıkb. İngiliz hava müs
teşarı Sir Filip Sasson bu me
sele hakkında Avam' kamara
ıında vukubulaıı beyanatında 
aynı zaman zarfında ayni tip
ten Sovyet tayyarelerinin sayı-
sı 1300 den 1500 • çıkbjıDI 
söylemittir. 

Etmesi Şimdilik Mütesavver Değildi~ 
BERLİN, 16 (A.A) - Al- 1 defasında Fransanın muhalefeti 

man istihbarat bürosundan: ile karşılaştı. Şimdi müsbet 
Alman cevabı hakkında mü- teklifler yapmak sırası başk•'" 

talea yörüten gazeteler, bunun sınındır. 

Alman hükumetinin müzakere Bertin, 16 (A.A) - Alaıall 
arzularına yeni bir delil teşkil istihbarat bürosundan: 

Hariciye nazırı Fon Nörat. ettiiini yazmaktadırlar. 
Volkişer beobahter müzake- İtalya ile Belçika sefirleriDI 

kabul etmic ve kendilerine Al-reler için herşeyden evvel li- "' 
zım olan şartın Almanyanın manyanın Londra tekliflerin• 

verdiği cevab hakkında tebli
tam bir hukuk müsavatma sa-

gatta bulunmu~tur. 
hip olması olduğunu yazıyor. Londra l6 (A.A) _ Bir fo-

Gazct dö la Krua Alman t 
giliz nazırının Berlini ziyare 

cevabında, Almanyanın hayati 
etmesi ıimdilik mutasavver de-menfaatlerinin müdafaası için ı 
ğildir. Hariciye bakanlığı A .. 

sakin bir metanete, Avrupa man notasını etrafile tetkik et• 
vaziyetine uygun mü.tbet bir medir. Diplomasi mahafil dü• 
uysallık fıkri ilave edilmiş ol- akşam Londrada Almanyaıııll 
duğunu kaydetmektedir. bozgunluğunun basil etmiş ~1-

Germania gazetesi şunları duğu intibaı teyid ctmektedır· 
yazıyor: Berlin ile yapılacak müzakere-

Almanya bir çok kerreler lerde kabul edilecek usulü ter 
silahlan bırakma ve emniyet bit için Fransızlarla İngilizlet 
meselelerininin halli için çok arasında noktai nazar teatisirı-
vazih teklifler yapmıtbr. Her de bulunulacaktır. 

Spor Sarayında 
Goebbelsin Beyanatı 
Berlin, 16 (A.A) - Alman 

istihbarat bürosundan; 
Spor sarayanda yapmış ol

duju bir söylevde propaganda 

nazırı bay Goebbels demit
tir ki: 

Devletin esası maziden da
ha ziyade istikbaldedir. Bunun 

için genç nesli hakiki bir ulu
sal gençlik haline getirmek ve 
istikbalde umumi ve siyasi 
hayata göreceği vazifelere alış
hrmak üzere işler Yermek la
zımdır. Bizim başJadı&'ımız iti 
ancak böyle bir gençlik biti
rebilir. 
Almanyanın Ticaret 

Müvazenesi 
Berlin, 16 (A.A) - Alman 

istihbarat bürosundan: 
İkincikinun 1934 te Alman

yanın ihracatı 299,400,000 Mark 
ve ithalatı 404,390,000 Markı 
bulmUftur. Birincikinunda ih
racat 353, 700,000 Ye ithallt 
399,200 000 Mark idi. 

. . ' 

'Romanya MaliyeSİ 
Bükrcş, 16 (A.A) - Maliy• 

nazırı milli bankanın statuko• 
sunun tadiline dair olan proj• 

münasebetile beyanatta buluna'" 

rak, bu bankaya matlubundaki 
hazine bonolarına istinaden ye'" 

niden bankanot ihraç eylemetİ 
için mczun·yet verilmesinin me~· 

zuubahs olmadı~ını söylemiştit'· 

Lehli Kadın 
Yaya Olarak Tek başın• 

Avrupayı Geziyor 
ROMA, 16 (A.A) - Avrupa 

etrafında tek başına yaya ol•'" 

rak seyahata ç•krn Lehli ı,.· 

yan Olzevska Varşovadan Jcal'" 
kar•k Avusturya ve Çekoslo· 

vakyayı yaya olarak ieçtiktell 
sonra yine yaya olarak Floran•• 

Cenova - Milino ve Torino yo· 
luyle Fransaya gidecektir. Ba· 
yaıa Olzevska böyle bir sey•# 

hata teıchbüs etlen ilk k•'" 

clmdır. 
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Klcopatra, Kıb11s adası kar
fı~ında Asya sahilinde karar
gah kuran Antuvanın kar~ısına . ~ 

i'ltnıek istedi. Sidnüs nehri 
lllunsabından rrircrek Tar'da R o 
omalı ile buluştu. 

B.urada göl gibi genişliycn 
nchır t - . l 1 ' e cgıne }ayı mış o an 
~lışkan h" ı· "f · • şe ıre ıman vazı esmı 

f Örüyor. Mısır kıraliçesinin fi
osu orada demir attı. 
k Şehrin bütün ahalisi şimdiye 

arlar m:s1· ·· ·· l · b . • ı goru memış u gc-
ll'lılcri g·· k . . k 1 d" 
1 .. orme ıçm ıyı ara o-
ICUld·· ı~ 
1 

u ur. Gemilerin baş tarafı 
a hn Y ld 1 • a ız ı rcsımler taşıyor 

~clkenler altın işlemeli canfes~ 
ekn Yapılmış bulunuyordu. Kü-

re lerin u" z • d .. •. 1 1 erın e gumuş rnp-
:~~lar vardı. Güverte üzerin
k c 1 kamaralar ise o kadar 
~!metli taşlarle süslü idi ki 

Runeş altında pırıl pırıl parlı
Yorlardı. 

Kral" fi • ıçanın bir yıgm yastık 

li~~:n~c dikl~ttiği filbaşı şek
.Yo d kı oda gözleri kamaştırı
l lr ~· Suların üzerinden flav-
e crın k' İçind ' ıtaraların çalgıları 

lcr 
1
. e tatlı şarkılar geliyor ve 

•h:~tanın etrafında daimi bir 
G.. havası yaradılıyordu .• 

teld 0ıleri keskin olanlar, Altın 
biz en Örüİmüı bir tente altında 

zat k l. · ·· d""kl · · ıö J" ra ıçeyı gor u erını 

ı_UY 1Y0rlardı. Gölgeler, deve 
il Şu t .. 
lctin}' Uyünden yelpazelerle ona 
dur ık veriyorlardı. Akşamın 
da fun havası içinde bohur
fÖ ~·~-~dan yükselen dumanlar 
k ~u uyordu. Mısır misklerinin 
d 

0 
usu ••hile kadar yayılıyor

•du· 1Bu donanma, güzel kokulu 
a ar "b· d "a gı ı, aha ufukta iken 

Y nd alıcı kokulannı bissettiri
or u. 

4 Uncu BölUm 
Kraliçenin gemisi nhtıma 

"•na.t. .. dobn Y~ıgı zaman orası halkla 
b- Uftu. Antuvan, arkasında 
l(~tiin zabitleri olduğu halde. 
~ copatraya hoı geldin deme
i'c geldi. 

d !u emsalsiz dekor onun 

0~ dcbe zevkini tamamiyle 
fıyordu. Kleopatra unutul-

ln•ı b" • f l ır zıya et çekti. An-
Uvan Mısır şarabından, ancak 
~ı'clenecck kadar içmişti. Bu 
O eopatra ne ince kadındı! 

nun aşkım tatmış olan Sezar 
ne kadar mcs'ud olmuştu! 
l - Ah, kraliçe ben seni ıyı 
anınuyormuşuml.. 

Klcopatra cilve ile cevap 
Verdi: 

- Sahi mi? .. 

h 
- Öyle ya.. Seni Mısırda, 

en .. uz çocukken, sonra da Ro-
Gl•da, o matem ·sıralarında 
~Ördüm. İkimiz de heyecan 
•~indeydik. Düşüncemiz üze
~ne bir gölge gerilmişti. Fa
. at şimdi, bana gösterdiğin bu 
~n~clik karşısında, bu debdebe 
•çındc, gözlerimi kamaşbran 
Yeni bir kad "b' .. .. . ın gı ı goruyorum 
•cnı .. 

Kleopatranın Romada otur-

duğu köşkte, göz yaşlarına 
bulanmış olan şu küçücük ba
şı, hıçkırıklarla kıvranan bu 
sevimli vücudu kendi geniş 

göğsüne bashğı dakikayı dü
şünüyordu. O vakıt, sadece 

Kıç tarafından ise, hafif roplu 
genç kızlar şarkı söylüyor, 
uzun kıvırcık saçlı çocuklar 
meş'aleler tutuyorlardı. Kra
liçenin kadirgasma yanaşırken 
bu kayıklar suların üzerinde 

KleoJlalra filmimien bir sahlU' 
bir kardeş merhameti duymuş
tu. Şimdi iç.ine başka bir duy
gu sızıyordu. 

Güvertede, renkli fenerlerden 
yapılmış çiçekler bütün direkleri 
ve bütiln ipleri süsliyordu. 
Yıldızlann pmldadığı koyu 
mavi goge doğru güzel ko-
kulu buğular yükseliyor. 
Ilık havada eriuvanların ahenk
leri dalgalanıyor. İnce flav
ta şarkıları bunların arası

na karışıyor. Şehirin taraçala
rı, rıhtımlar, yokuş sokakların 
merdivenleri, iskele, her taraf 
halkla dolu alevler içinde par
hyan bu koskoca gemiler hay
ranlıkla seyrediliyor. 

Davet 
Ertesi sabah erkenden, bu 

gecenin hatırafarile çoşan An
tuvan, aşçılar.nı ve kilircılannı 
çaiJrarak KJeopatraya dünya
nın en tantanalı bir ziyafetini 
vermek için hazır bulunmalan
nı emretti. Fakat bir elçi, genera
lın davetini kraliçeye ulaştırdığı 
vakıt, Kleopatra bir Balmumu 
tableti ile Fil dişi bir kalem 
aldı ve balmumu üzerine ıu 
sözleri kazdı: 

" Senin son ziyaretin sayıl
maz. Beklenmeden benim mi
safirim oldun, sana layık bir 
surette ıeni kabul edemedim. 
Romada bana - yalnız ve bed
baht olduğum bir sırada - dost
luğunla yardım ettiğinden do
layı sana minnettarım. Bu borcu 
ödemek fırsatını daha çok bek
letme. Beslediğim bütün min
nettarlığı sana göstermek zev-
kini bana ver ve sana layık bir 
kabul yapabilmeklijim için, ge-
mime geliver.,, 

Gittikçe Daha Parlak 
Akşam antuvan ve zabit

leri, demirlemiş gemilere ken
dilerini getirecek kayıklara 
doğru geldikleri zaman, her 
biri için ayrı bir kayık buldu
lar. Bir Herkül heykeli ~bi 
güzel ve dinç fellih kürekp
ler her kavıkda bekliyonardı. 

ışık izleri bırakıyorlardı. 
Kleopatra altın ve gümüş 

tellerle iılenmiş bir kumaştan 
yapılı elbisesile konuklarını 

bekliyordu. Boynunda amber 
danelerinden bir gerdanlık var
dı. Kollarında kıymetti taşlarla 
süslenmiş ağır bilezikler göz 
kamaştırıyordu. Üç cins yakut 
dört cins lal, on iki cinsi züm
rüt gerdanlık, inhiraf halinde 
ötesine berisine dağılmıştı. Her 
biri nadide bir inci ile niha
yetlenen altın iğneler, başının 

arkasından &üneş gibi parlı
yordu. 

Ziyafet salonu, bir gün once 
olduğu gibi, güllerden halılarla 
bezenmiıti. Duvarlara asılmış 

altın telli bir ağ, en iyi kokulu 
çiçekleri tqıyordu. Gül renkli 
bir suyun fiskiyelerinden bir 
menekşe kokusu yayılıyordu. 

Yemek masasına boynuzları 

üzerinde ceylanlar, tath şarapta 
pitirilmit kos koca koyunlar 
taşıyorlardı. Albn telinden örül
müş sepetler her mevsimin çi
çeklerile dolmuştu. Altın • ta
baklarda en nadide yemekler 
ikram ediliyordu. 

On dört cins şarap ve bun
lann arasında bal gibi akan 
çok eski F alem prabı sel gibi 
akıyordu. 

Yemek eınaaında hokkabaz
lar, canbazlar, çalgıcılar, falcı
lar, karikatörcüler, hayv• •es
lerini taklit edenler, soytarılar, 
dana6zler konuklan eğlendir
mek için ziyafet salonunda do
laşıyorlardı. 

Sonra muhtelif oyunlar .1•
pıldı. 

Nefis vücutlu artistler, en
damlarının inceliğini göstere.. 
rakılar yaptılar. Kuvvetli 
pebli't'anlar konuklan zevk 
içinde bıraktılar. Bun{ar bir
birine aarılırken, yağ altında 
parlıyan KÖvdeleri, tek bir 
kütle oluyordu. Kemikler çıbr
dayordu. Ç.U~Jer gıcırdayordu. 

- Sonu var -

Galapagos Adaları Facıası 
Yeryüzü Cennetindekiler Aşk Ve 
• 
lhtıras yüzünden birbirine girmiştiler 
Riter Barones için Neler Anlatıyor? 

------------------------------... -----------------------------Kuito 15 Sonkanun - Rit
ter'in makalesini buraya nak
letmezden evvel, Galapagos 
dramının safhalarını anlatalım: 

1934 Son kanununda Barones 
ile geçinemiyen Lovutz, Vit
mer ailesinin yanına göç edi
yor. 20 Şubatta Barones ertesi 
gün bir İngiliz yatıyle hareket 
edeceğini bildiriyor. Fakat 
kimse yatı görmemiştir. 29 
Şubatta Loveutz Baronesle 
birlikte oturduklan " Cennet 
oteline ,, gidiyor ve dönüşde 
kimseyi bulamadığını bildiri
yor. 

Bir kaç hafta sonra "Kara 
koy,, işaret direğine bir beya
zın adadan gitmek istediğini 
bildiren ilanı asıyor. 13 Tem
muzda, yakın adalardan birin
den gelen bir balıkçı, Dinamita, 
Nuggerud adlı 8 metrelik kayı
ğile geliyor. Loorentz, Şatam 
adasına giderek oradan Guyoki-
1' e geçmek niyetindedir. Fakat 
Şatan adasına tam sekiz sa
atlık yol vardır. Lorentz 20 
Dolar veriyor. Hemen hareket 
niyetindedir. Fakat balıkçı, 
ayın 13 üne düşen bir Cuma 
günü olduğu için yola çıkmak 
istemiyor, Nihayet razı oluyor, 
zira kendi karısı da Şatam 
adasında doiurmak üzeredir. 

İki adam gemiye biniyorlar 
Lorentz beraberinde bir çanta 
vardır. Ertesi gün San - Kris
tobal gemisi kayıit Şatamdan 
bir saat mesafede boı buluyor. 

Haftalar geçiyor, ne Şubat

tan beri ortadan kaybolan Ba
rona ile Filipsondan, ne ne Lo
rentz ile balıkçıdan bir haber 
yok. Yalnız İlkkanunda bir 
İspanyol balıkçı gemisi, ıu son 
ikisinin cesedini ıssız bir adada 
keıfediyor, fakat bu vapur ne 
Guyakil'e, ne de Şatam'a git
miyor. Doğruca Kalifomiyaya 
gidiyor ve Lorentz'in yol çan
tası da Amerika m~murlrına 
teslim ediyor, daha haftalar 
geçiyor. Ekvatörde kimaenin 
birşeyden haberi yoktur. Yine 
tesadüfen Amerikalı Handkok
ın yatı ıssız adadan geçerken 
cesetlerin fotograflannı çeki
yor ıonra Floreanaya gidiyor. 
Burada Doktor Ritter kan 
vurmasından ölmüştür. 

Handkok Riter'in yoldaıı 
olan kadını alarak Guyakile 
çıkarıyor, Hepsi bu! 

Bir polis romanmda bile bu 
kadar muamma toplanabilir mi? 
1- Baron ve Filipson ger

çekten bir İngiliz yatile hare
ket ettiler mi? Şu halde bu yat 
naıl olup ta kimse tarafından 
ıörülmez ve Şatam adasında 
kiatlarını vize ettirmez? Sonra 
kadın hakikaten böylece git
mişse, neden bir daha biç bir 
haber vermemiştir? 
Şu halde, uçların Floreaya 

ancak vaktile korsanlar tara
fından bırakılmıı defineleri 
bulmak için geldikleri doğru-

, mudur 1 
2 - Cok usta bir ~elllici 

olan Muggerud, Şatam adasına 
bir saat kadar yaklaşbğı hal
de, nasıl olup ta ıssız bir ada
ya çıkmıştır ? 

3 - Amerikalıların eline dü
şen ve aylardanberi muhtevi
yab bildirilmiyen Lorentz'in 
çantasında neler vardı 1 

4 - Yat sahibi Haudkok, 
şimale doğru gideceğine, ne
den cesetleri keşfedib Riter'in 

-yoldaşını aldıktan sonra hafta
larca Ekvatör'de kalmış ve niçin 
sonradan, Peru ve Şiliye doğru 
yol almıştır? 

5 - Riter'in ölümü sadece 
bir kaza eseri midir? Bu sorgu
lar belki daima cevapsız kala
caktır. Ekvatör polis memur
larından biri tarafından bir 
tahkikat açılmış, fakat biç 
'bir netice vermemiştir. Şim
di başlıca eşhası tanımak ve 
elimdeki vesikaları tetkik et
mek zamanı gelmiştir. İptida, 
Barons ile Filipson'un kaybol
ması hakkında Ritter'in ne yaz
dığını görel!m: 

Cennette lntllAfl 
" Bu iş hakkında benim bil

diklerim Vitmer ve Lorenty 
tarafından anlatılan ıeylerdir. 
yoksa biz, son kanundanberi 
kimseyi görmemiş ve yalnızlı
iımız içinde sesaiz yqamııtık. 

"Baban Vitmer tarafından 
bize anlabldığına göre Cennet 
otelinde, sukutu hayal ile be
raber geçimsizlik başlamıştı. 
Loventz'in diğer iki yoldaşın
dan çekmediği kalmamıştı za
ten Barones onun yakında Ye
remden öleceiini söyler durur
du. Halbuki ben doktor oldu
ğum halde, bir dafa onu muaye
ne için beni çağırmadı. Herhalde 
Lorentzin ileri derecede verem 

şunu biliyorum: O Avrupaya 
dönmek ıstiyordu. Kendisi
ni bunlardan vaz geçirmek 
için her şey yapıldı. Diğer iki 
yoldaşı zahiren ona arkadaş 
muamelesi yapıyor, hakikatta 
hizmetçi gibi kullanıyorlardı. 

Filipsorda Baronese bir köle 
gibi itaat ederdi. Adadan ni
çin, nasıl gittiklerini bir türlü 
anlı yamadım. 

Baronese gelince; blof yap
mak için bir ihtiyac olmuştu. 

Bence, o beceriksiz bir sergü
zeştci idi ve olmıyacak heves
leri, mutad yaşayışın birine 
geçirmek isterdi. Herşeyi ya
pabilirdi. Kendisini ziyarete 
gelen gazetecilere olmıyacak 
şeyler anlatırır dururdu. Me
sela Paris'de iken rüyada Al
lahı görmüş ve Galapagos 
adalarını ele geçirmesini Allah 
ona emretmiş .. 

İşte bu hulyalar)a Barona 
kendi kendine Galapagos im
paratoriçası adını bile vermiş
ti! En garibi şu ki, bu saçma
larla kendisinden bahsettir
menin yolunu bulmu~tu. 

Son haftalr Borons ile Fi
lipsonun ümitsizliği son dere
ceye çıkarmışb. Kamel mües
sesesine sipariş edilen sıgara
lar gelmemiştir. 

Sabırsızlıkla beklenilen va
purlardan hiç biri adaya uira
mamıştı. Yağmur mevsimi geç
miş ve bahçelerindeki bir kaç 
ıebze kökünü kurtarmak 2 
di kalmamışb. Bütün erz -
nnı da tüketmiı idiler. Niha
yet Lorentz bu delilerin ara
sında duramıyarak Vitmer aiJeai 
yanına iltiCA etti." 

Bundan sonrası için Ritter 
ile Vitmerin ifadeleri birbirine 

oldu&ıınu sanmıyorum. Y alili% uymıyor. 

·~~~---~~~~~·····················~~~~·~·~······················ 

Yüzünden Sataşmışlar 
Keçecilerde Kabuojan so

kağında oturan Da-rid oğlu 
Hayım, yol paraaını vermemek 
llzere evinde aaklanmlfbr .Bunu 
gören komıuau Y ako karakola 
haber vermiftir. Bundan dolayı 
Y akoya kızan Hayım muhbirin 
evine saldırmış, mahalle bekçiai 
Hasan Hüseyin• de hakaret 
ettiiinden yakalanmıtbr. 

Bir Vak'a 
ikinci beyler aokapda Taf

lan gazinoıunda rakı icin evine 
&itmekte olan İzmirli Ahmed 
oilu Muharremin önüne geçen, 
Taflan gazinosunda garson Sa
mi, esmer Ali, palmutçu Ah
med ile Muharremin sağ katı 
tizerinden hafif surette yara-
lamlflardır. Bunlardan Muhar
rem 106 lira paraamın da ça-
hndığım iddia eylediiinden 
tahkikata başlanmıtbr. 

Verem Mücadele 
Kongresi 

Verem Mücadele Cemiy ... 
tinin aenelik kongreıi buıün 

cemiyetin Beyler aokaimdaki 
binasında toplanacakbr. 

Şekerciler içinden geçmekte 
olan ıstanbullu Ahmet kızı ba
yan Seherin önüne geçen sey
yar koltukçulardan Osman oğ-
lu Ali ile sabıkalılardan Zari 
Mehmet kendisini zorla ahp 
götürmek istemişlerdir. Kadının 
feryadı üzerine bekçiler yetit
miş ve mütecavizler kaçmıı
lardır. 

Baytar Müdürü Kıbnsa 
Gidiyor 

Baytar müdürü bay Adil 
önümüzdeki hafta içinde Kıb-
nıa giderek köyler için damız
lık etek ay,ırları mübayaa 
edecektir. 

Hususi Ziyaretler 
Hususi ziyaretlerde misafire 

ikram edilmiş kahve, çikolata 
gibi ıeyler arasmda ev ıahip
lerinin misafirlerinin mevsim 
dolayııiyle mendillerine (Kori
zol Kemal) damlatmak suretile 
ikramda bulunduklannı öireni
yoruz. Hilal eczahanesi aahibi 
eczacı Kemal Aktqın (Korizol 
Kemal) ilicı aiız Ye burunda 
yqıyan bütün mikroplan büa
bntün ~ldtiımektedir. 
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Amerikanın Kahkahalar Kralı: Mark 
T vain'in Hayatı Ve Eserleri 

. Amerika, yakında en büyük 
mizah yazıcısı Mark Tvain'in 
yüzüncü yıl dönümünü kutlula 
yacak. 

" Biz ikiz doğmuştuk. Biri
mizin adı Mark, ötekinin Vil
yamdı. İki damla ıu ıibi ben
zeıiyorduk. İlk banyomuzdan 
bizi çıkarırken, ebe ikimizden 
birinin, bir dalgınlık dakikasın
dan bil'istifade, bogulduğunu 
gördü. Sağ kalanın hangimiz 
olduğu bir türlü anlaşılamadı. ,, 

İşte Mark Tven kendi doğu
ıunu böyle anlahyor. " Yut
mayız bu muahl ,, der ıibi 
manalı manalı plümseyenJere 
karlı da, Tven hiç yorulmaz 
bir ciddiyetle ilaY• ederdi: 

- Ben Markmıyım, Vilyam
mıyım bilmem! Hayabmın facı; 
ası bu olacak ... 

Herhalde bu hayat, Amerika 
topraimda tanınmış hayatların 
en heyecauhlanndan biri old~ 
Dütününüz artık! Sırasile mil
rettip, asker, pilot, madenci, 
gazeteci, konferansçı, kitapçı 
olan Mark Tven bilhusa iyilik 
yapmas.ını MYen bir adamdı. 
Neıriyat mieue•esi iflas etmiı· 
ti. Kendisinin hiç bir suçu ol
madığına karar verildij'i halde 
büyük muharrir btltün suçlarını 
ödemeye azmetti Ye yılluca 

çalışarak buna muvaffak oldu. 
Hakiki İ•mİ Samuel loanhom• 

Clemens idi. Müıtear adı bile 
ıergüzeşt bayatuun tuhafa bir 
tcsadüfüdür. 

Bir gün - o sırada Miaiıipi 
ıehrinde bir a-•mİ pilotu idi -
iakele yakınında bir zencinın 
kınk bir ahenkle tnrkü söyle
diğini duyar. Türkünün sözle-

rini daha iyi iıitmek için yaklaşır 
birde, ne görsün: Zenci nehrin 
derinliğini ölçüyor ve kulaçlan 
türkü ile sayıyormuı: "Mark 
one, Mark tvain,, (Mark bir, 
Mark iki) diye diye.. Kendisi 

-de hesaba katınız. 
- Emredersiniz, üstat ! 
- Şu halde, borcum ne 

kadar? 
- Fakat hiç borcunuz kal

mıyor, üstat Bilakis bir dolar 
alacaklı çıkıyorsunuz ... Lütfen 
gişeye geçer misiniz ? .. 

Bir başka defa, muharririn 
- Yüzü kendisine çok benziyen
bir pcrestşikan resmini ona 
gönderir ve bu beru:eyiş hak
kında ne düşündüğünü yazma 
sını rica eder. Tvain şu ceva
bı verir: " Harikulade bir ben
zeyiş, Mösyö. Sizin resminiz 
bana benden ziyade benziyor. 
Bunun için, onu çerçeveliyerek, 
banyo odama ayna diye astım 
ki her ıab~h ona bakarak traş 
olayım." 
_ Bir ocak gibi tüterdi ve si
gara içmek yüzünden vakitsiz 
öleceğini söyliyen doktorlarla 
alay etti. 

- Zaten bu bir zevk değil 
ki, bir kötü huy! Derlerdi. -. 
Evet amma nizamlı bir kötü 
huydu. Ben yemek yirken hiç 
siğara içmem! Derdi!... 
- Zaten Mark Tvain'in eserleri 
baştan aşai'ı böyle hikayelerdir. 
Bunların her cümlesi cemiyetin 
aüzme ahlakına bir tekathr. 
· Bir gün Misuri vilayetinde 
Hanmibal kasabasında bir mek-
tepte ahlak dersinde hazır bu 
Junuyorlardı. Bir papas, '1Ha-
yatt~ sebat,, mevzuu üzerinde 
vazını bitirdikten sonra, Tvain 
de söz alarak şu hikayeyi an
lattı: "Yavnılanm, ben sizin 
çağınızda iken öyle bir sebat 
nümunesi gördüm ki: hu dün-
yada mükafatını bulmamışsa, 
her halde Allah mükafatını 
verir. O vakıt Hollyday yolu 
yapılıyordu ve güzergah üze
rindeki kayaları dinamitle uçu-
ruyorlardı. Ben bakbm, kazma
cılardan birisi hepsinden çok 
gayret gösteriyor. Kayayı gü
zelce deldikten sonra oraya 

bir avuç barut yerleştirdi. Bir 
demir çubuklaa barutu içeri 
tıktı ve dibine gitsin diye 
takdire şayan bir sebatla 
vuruyor da vuruyordu. Öyle 
çok, öyle güzel vuruyordu ki 
sonunda barut patladı ve ka
yayı, zavallı kazmacile birlikte 
havaya uçurdu, vücudu öyle 
yükseğe çıktı ki bir aralık kü
çük bir kuş kadar görünüyor
du. Sonra tekrar enmeğe baş
ladı, ve sonra toprağa konunc.a 
işçi, bir şey olmamış gibi ye:
nidcn çalışmağa başladı. Gör
dünüz ya, yavrularım, ne em
salsiz bir sebat. Halbu ki, Cu
martesi günü, hcsab görülür
ken, kötü ve zalim bir adam 
olan muhasib, işçinin haftalığın
dan, - havada kaldığı on beş 
dakikalık zamana aid parayı 
kesti. Bu da şunu gösteriyor ki 
sebat, insanlardan cam yanan
lara karşı merhamet gösteren 

. :Allah tarafından mükafatlan
Clırılır!.. 

Bu hikaye, bütün eserleri 
hakkında bir fikir verebilir.Bun
lar da ekseriya her ~eyi ol
C:luğu gibi gören , fak at 
eninde sonunda nikbinliktcn 
şaşmıyan· ve son 'derece kav
rayıcı bir tuhaflık vardır. 

Bazı cümleleri meşhur kal
mıştır. Çünkü, garabetlerine 
:rağmen, derin ve insanlık için 
övünç verecek mahiyette olmı
yan hakikatlilı ihtiva ederler·: 
11 Tereddüde aüşer.sen doğru
yu aöyle ! u Y cya : 11 insan kı
zararak, daha doğrusu kızar
ması icabeden biricik mahluk
dur ! ,, gibi .. 
· Mark Tvain, yaratıcı düıün
cenin zervesine çıkmak için, 
vatandaş Edgar Allan Poe gibi 
acıklı zıddiyetleri duyabilmesi 
yeterdi. Buna rağmen, insanlık 
hakkındaki hecviyesi doiru
dur. Fazla olarak, nişan aldı2ı 
kimselerin izzeti nefsini yara
Jamamak meziyetini de haizdir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• bunu anlahrken: Şu manzara, 
bilhassa zencinin Amerikalıca 
konuşurken şivesi bana öyle 
tuhaf geldi ki hemen Mark ~ 
T vain adını almağa karar ver
dim. 

Amerikada hali Mark T vain 

üzerine anlatılan anekdollar 
sayısızdır. Bir gün muharrir 
bir kütüphaneye girerek bir 
kitap arar, fiyatını sorar: 

- Ne kadar? 
- Dört dolar .. 
- Evet ama, gazeteci oldu-

ğum için bir tenzilata hakkım 
var değil mi? 

- Tabii!. 
- Ayni zamanda benim bir 

çok romanların muharriri ol
duğumu arzedeyim. Bu sıfatla 
da küçük bir iskontoya hak
kım olacak. 

- Pek doğru .. 
- Fazla olarak sızın şirke-

tiu hissedarıyım da, nizamna
mt. ye tevfikan satın aldığım 

kitaplardan yüzde 10 iskonto 
hakkım var. 

- Çok ali efendim. 
- Nihayet kendimi takdim 

ederim. Ben Mark Tvainim fa
turayı yaparken lütfen bunu 

Soyadlarını Tescil 
Ettiren Vatandaşlar . 
Son yirmi dört saat zarfında 

soyadı alanfarın isimlerini aşa~ 
ğıya yazıyoruz: 

Tilkilik mahallesi Şevh so
kağı 21 numarada Kadri Ada
kalesi, Tuzcumescit birinci 
Tuzlu sokak 69 numarada Sa
dık Arma, Yusufdede caddesi 
86 numarada Hüseyin Avni 
Altınbaşak, İkinci Süleymaniye 
iplikçi Hat·ı Hüseyin sokağında 
2 numarada Mehmed Akis, 
Pazaryeri sokak 3 numarada 
Kenan Baysongur, tütün inhi
sarında Abdulmünirdcde oğlu, 

icra veznedarı İzzet Erisen, 
Gümrük hammalJarından Bahar 
oğlu Avni Küçüksoy, Abdi 
Vehbi mağazasında katib M. 
Niyazi Kantarcıoğlu, Kahra
manlar Nusrat sokak 1 numa
rada Mehmed Hacallar, birinci 
Aziziye Topçu sokak 140 nu
marada Receb Hepşen, Selatin 
oğlu mahallesi 21 numarada 
Mehmcd Ali oğlu Ahmed Ka
ratepe, Alaybcy'de bakkal Re-
ceb Saygar, Eşrefpaşa mahal
lesi hacı Ali çıkmazında 775 

1 
numaralı Fethi Zengün, Hast a
mescid mahallesi 21 numarada 
M. Ali Yunyıldız, Tilkilik Ka-
basoğan sokak 34 No. lu evde 
Ramiz Vuruncu, 2 inci Sülcy 
maniye mahallesi dere soka
ğında 25 numarada Mustafa 
Namlı, Mir Ali mahallesi 12 
numaralı evde Ayşe iırik, 
Recep Güven, Eşref Toksa
bay, Rahmi Gürdoğan, Mus-
tafa Erkul, Karşıyaka belediye 
sokağında 24 numarada Nu
marada Nuriye Fağa, Güm
rük işçilerinden Osman oğlu 
Mehmet Çalkap, Pazar ye
ri mahallesi Hacı Hasan so
kak 35 numarada Behzat Çoğal · 
T opaltı Hacıbey camii yoku
şunda 2 numarada Osman Ce
rit, Tepecik. Beşaret sokak 37 
numarada lsmail ve Mehmet 
Cüntşir, Dördüncü Sultaniye 
Nezaket sokağında Mehmet 
Dönertaş, Hamidiye mahallesi 
Ali sokağında 40 numarada 
Osman Dürüst, Keçeciler Mir 
Ali mahallesi 3 numarada Ce-

. !alettin Kayıkçıoğlu. 

DOom Şatosunda.Sabık 1 

Kayserle Mülakat 
İkinci Vilhelm: ''Biz Almanlar Garplı 

Değil Şarklıyız ... ,, Diyor .. 
Pen uluslararası kulübü aza

sından Dr. Kosztolanyi üç yıl 
evvel Doorn şatosunda verilen 
bir ziyafette bulunmuştu. Dr. 
sabık Kayserin meşhur muhar
rirlerden Oswald Spengler'iıı 
11Tahrik inhitatı,, adlı eseri 
üzerinde söylediklerini anlatı-

yor: 

l 
ğırdığı ~aman d?stu h~~kında 
yanılmır ·. ·--..: kendısı bun-

ıa~uDal 19311 

Tehdit Ettile 
T emton, 17 (A.A) -

mington davasını müte 
vali B. Hofmana gönde 
bir mektupta Hauptm 
hakkmda verilen idam ka 
bu ayın yirmi yedisinden .. 
değiştirilmediği takdirde 
disiyle beraber hakim T 
sarın ve jüri heyetinin ö 
rülecekJeri haber verilm 
tedir. 

Vapur Dolusu Altı 
Bombay 17 ( A,A) -

sari Hind vapuru ile bu Spenglerin kitabı spırı-
tüel olmakla beraber muharrir Londraya 6.136,000 altın ru 

fazla tefeülde bulunmakla hata .~~~~.~?}!!?!!~!~: ............... .. 
etmiştir. Medeniyetlerin tarihi manların erliğini yumuşattı 
teşhisler ve hükümler yürütü- bir tereddi başgösterdi. Bu 
lccek noktaya henüz gelmemiş- neticesi 1806 daki Y ena h 
tir. Spengler biz Almanları oldu. ikinci bir misal de 1 
Garplılar arasmda saymakla da de garbın meşrutiyet siste 
yanılmıştır. Bizler, Macarlar, nin kabulüdür. Bu da üçü 
Avusturyalılar, Holandalılar, misali veren 1918 e mün 
Ruslar, Skandinavyalılar gibi olmuştur. 
kökten şarklıyız. Aynı spritüel Sabık İmparator 1809 da 
bloku teşkil temekteyiz. Garp- polyonun Göte ile bir mu 
lılara gelince, onlar bilhassa basasını mevzuubahs ede 
İngilizler, Framnzlar ve Akde- şunları ilave etti: 
niz millctleridir. Garp medeni- - Napolyon ne yap 
yeti maddeciliğe varmıştır. bilir misiniz? Sadece Fra 
Şimdi ise ibre Şarka, metafi- kültürünün bilancosunu çizmi 
ziğe dönmüştür. Fransız kültürü Berlin, Viy 

Garp medeniyetleri birbirinin ve Moskovaya kadar Avrup 
komşusu olarak kolaylıkla v~r- baştanbaşa zaptettiii za 
lıklarını muhafaza edebilirler. Napolyon bütün bu fütu 
Fakat bu medeniyetler birbi- önünde bir bilanço yapmı 
rioe karışmamalıdır. Her biri Vaktilc büyük İskenderin 
kendine has olan karakterini, nan kültürü, Jül Sezann 
şahsiyetini korumalıdır. Yoksa Roma Kültürü hakkında y 
felaket ve yıkım muhakkaktır. bkları gibi... Bu bilinçol 
Ne vakit Fransanın 'dişi mede- bazırlıyan hadiselerin hesa 
niyeti Alman yanın şarka has bize kültürlerin morfolojisi 
olan erkek medeniyetine yak- rıyor. ,, 
!aşmışsa Almanya bundan za- &ılnk Kayser ı ·wıelm O günden bugün üç yıl o 

rar görmüştür. Bunun üç misali dan zarar görmedi ama Alman yor ki İkinci Vilhclm kapıla 
gözlerimiz :önündedir. Büyük milleti çok zarar gördü. Zira gazerccilere kapatmış bul 
Fredrik Volter'i Sansusiye ça- Fransız fikri, Fransız ruhu Al- yor. 
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Kadın Ve Moda 
Tayyör Bu Sene Çok Modadır 

Önümüzdeki ilkbaharda tay
yör modaları çok rağbet gö
recektir. Hollyvoodun ılık ha
vaları devresinde yıldızlar tay-

yörlere çok düşkündürler. 
Verdi~imiz üç model sıra ile 

Gloria Svanson, Carol, Lom
bardın büyük itina ile seçtik-

leri modellerdir. Solda 
Lombard fanila eteklik V 

koyu kadifeden yapılmış zari; 
korsajı ile vörülüvor. 



' 

llindenbu1·g admı alacak olaıı L 1 Z. 120 
~-~~riyeler ile bqladı. Hani ı daima muzaffer çıkmış' ır. Yal-
lllcilin yazdı~ gibi berşeyden nız bir tek defa bilyiik bir ae-
:1 söze başlandı. 35 sen~ yabatiD başlalllQIDı 24 uat te-
ı.;;._~n acı ve korkunç müna- bir etmeğ.e me~bur ~ 
~ ve nazari mücadeleler Fakat bua• aebebi gemiDin 
tarlrtilrll bitmiyor. Bu işin aleyh- (hal) de dıtanya çıkarılmasına 
tllr.:n. et. tar~ftarlan da her mevzii rüzgirlarin mani olması 
la ihnt hakikatlardan ayn- idi, yoksa 'emi yetiıip hava· 
~. '?übalegalı aazle.- ile bir- lana bilmesme . imkan olsaydı 
clı ~nı yenmiye uj'rqıyorlar- fırtınadan ~orkmamıza hiç bir 

• Bız bu nazari çarplflllalar& ae!Map yokta. 
&llıeli bir tecrtıbe ile nihayet Hava GemHerl Ve Fırtına 
Vermek zamanmın reldiğine Şimdiye kadar yaptığımız se
kanaat retirdik. Ve bu ınak- ferler bize hava gemilerinin her 
&atla (Graf Zeppelin) yapbk. tirli fırbna ve bava tebeddG-

.. 'Sa geminin vazifesi bahri libna k&l'fl klfi miktar muka· 
•uhiti havadan reçerek eski vim oldu;unu isbata kifı gel· 
v~. yeni dünyanın sür'atle bir- meldedir. Fakat bunu s&yle-
b:Oe bağlanabilmeaini temin melde bava gemilerinin en kor
e ek ve bava remilerinin ha- kaç hava cereyanlan ortasına 
va tebeddillAbna karp ne de- meaell bllyük bir orkanin veya 
\~ceye kadar mukavemet ede- tayfunun ortasına ablacak ka-

ecei:iai tec:r&be etmek idi._ dar mlkemmel olduiıınu iddia 

« 

• 
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Romada Nümayişler Var 
Siyah Gömlekliler Habeşi Yutmak 

için Sergüzeşt Arkasındadırlar 
- B<ı§farafı 1 inci sahi}ede

nnı kararlaştırmıfbr. 8. Balbo
. da bu toplantı da hazır bu

lihane bir hal sureti elin ilmit 
edilmekte bulunmuıtur. Bu bi
rinci kıaım kuvvetleri sevket
mekle ıtalya kendi menfaati&-lunmuıtur. 

Roma, 17 (A.A) 
Ajansından: 

- Havu nm saydırmak hususunda asla 
ibmalklr davranmıyacağını ilı-

Bqhca caddelerden kalaba-
hp alkqlan arumda geçen 
ıarkt Afrikaya aevki mukarrer 
iki tabur kara ı&mlekli Ciyo
vinezza reaçlik tlrkllaünil çağı
rarak Milis erkimharbiye baş
kanı general Teruccinin huzu
rundan geçip Napoliye gitmiı
lerdir. 

Turihan beyan olunduğuna 
ı&re ltaıyamn Habefiatana kar
ıt vuiıeti deiifmemiı ve mua-

saa etmek iıtemiıtir. Giden ve 
ya gitmek üzere bulunan ta-
burlann ordu menıuplarınclan 
dejil fakat fırkaya mensup 
~&nnll~erden müteşekkil oldu
ıuna ıtaret edilmektedir. 
. Roma, ~7 (A.A) - ltaıya 
ile Habeıııtan arasındaki mi-
nasebatın bufiinkii vaziyeti 
hariciye mü•tepn Suviç ile 
F ranıız elçisi Dö Şabrun ara-
aında mükileme mevzuu ol
mUlhu'-
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Anadoluda Halk Adetlerl: 

Helva Çekmek Sohbeti 
----------------------------------------

Anadoluda Helva lasıl Çe {ilir? 
Bu Çok Zevkli Bir Alenıdir 

İ " =ı l vayı Bir Kız Saçı Gibi Tel Tel Yaptıktan Sonra ... 

G eceli gündüzlü yağan kar 
yerd e beş on parmak kalın
lı ğında birikmişti, etrafa göz
leri ltamaştıracak parlaklıkla 
bembeyaz... Çatılar karla ör
tülü, ağaçlar noel için hazır
lanan oyuncak çam ağaçlan 

gibi, muzayıkı andırır ırevimli 

beyaz bir süslülük gösteriyor .. 
Bir de buna! Soğuk yardımcı 

olunca işte helva çekmek için 
aranıp bulanamıyacak günler .. 
Erimiye yüz tutayım diye; 
eşek öldüren aldatıcı güneşin 

hafif hararetiyle yumuşayıp 

akmağa başlıyan kar sularını 
saçakta ise dondurup avize 
kenarları gibi sarkıtan, yerde 
ise kanşbrıldıktan sonra unu
tulmuş çimento gibi kanşbğı 

toprakla bir kaskatı eden so
luk ortalıkta şiddetle ıslık 

çalarak cirit oynarken beş on 
arkadaş helva çekmek için 
toplanmıştık. 

Soguk~ bacalardan çıkan du
manı neredeyse dondurup kü
bik birer a2'aca benzetecekti, 
lakin akşamdan; kimimiz bol 
biberli, bol yağlı, nohutlu veya 
fa!ulyalı tarhana çorbasını gırt
lağımızı yaka yak yemekten 
evvel kaşıklamış, kimimiz arap 
a,ı dedikleri tavuk veya hindi 
eti ile pişen, hamurla yenilen, 
alabildiğine bübcr acısı çorba
yı paftaya paftaya kursağımıza 
indirmişizdir, Onı:n için soğu
ğun şiddetine tahammülümüz 
vardır. içimiz kızmıştır. 

İçimizde sazı sözü olanlar da 
var. Çünki çekilecek helva için 
toplanan, bu bahane ile kış 

gecesini zevk ve neş'e içinde 
geçirmek istiyen arkadaşlar 
saza söze de muhtaçtır (•] or- . 
tada saçtan bir soba.. İçinde 
yanan Anadolu dağlannın kı

vırcık ve meşe odunları çat
layıp, patlıyarak gürülderken 
kulaklanmızdan aldığımız bir 
ııcakhk tesellisile ısınıyoruz ve 
ıonra soba coşuyor, saç kıp

kızıl oluyor. İşte bu sırada saz
lar sözler uyanmağa, arkadaş

lar, sıcaktan ve helva gayre
tinden soyunmağa başlayorlar. 
Sobanın üstündeki çanaklıkta 

kafaları kesilmiş kestaneler pıs, 
bs, pat seslerile gözleniyor. 

Bu helva çekme sohbeti o 
kadar zevkli, o kadar neşeli
dir ki, bunu yalnız gençler 
yapmaz. Sadelık, temizlik.. e
deb ve nezahet içinde hala 
yaşıyan ve ilelebed yaşıyacak 
olan bu sohbet ihtiyarlara, ka
dınlara da kış gelince, bir ide
aldır. Onu yerine getirmek o 
zevki o kış içinde yaşamak 
bayahn en lüzumlu bir işi imiş 
gibi telikki edilir. Ve batta 
bir kış hiç helva sohbetine 
gitmiyen, helva sohbeti yapa
mıyanlar, yaz gelince : 

- Bu kış hiç helva çeke
medik diye hayflanır. Helva 
çekmek yalnız bu toplantılara 
miinhasır deiildir. Bir kaç can 

• ""J. 
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taşıyan aile yuvalarında da 
ailece bu zevkin tadı alınır. 

Ne diyordum. Soyundular, 
soyunduk sıkmdık. Arkadaş

ların sayısına göre alınan şe
ker bir u.:angalda özlü kömür
lerin hararetile kaynıyor. 

Durun sixe ben; bu hika
yeyi bırakayım da şu Anadolu 
helva çekmesini öğreteyim: Bir 
kilo şeker alırsınız, kalaylı 
bir kab ıçıne fayrab ... 
o kadar şekere ancak bir 
buçuk su bardağı kadar .su 
atar, karıştırıp şeker hallolunca 
onu kendi haline ateşe bırakın .. 
Şeker kaynayıp suyunu azalta
rak san kırmızı bir hale gel
mesine yakın içine süzülmüı 

limon suyundan yirmi otuz 
damla atar ve kanşbnrsınız. 

Zira o şiplankı olacaktır. Beri 
tarafta biriniz temiz ve halis 
buğday unundan bir kilo kadar 
unu tussuz yağda kavurmağa 

çalışırsınız. un kavurması biraz 
meşakktli ve aynı zamanda ey
Iencelidir. Kavurulan un tahta 
bir kaşıkla mütemadiyen geniş 
tavanın bir kıyısından obür kı
yısına ağır a2'ır ezilerek geçe
cek, karışbnlacak .• Adeta unun 
her danesi yağdan küçük bir 
hisse, ateşten küçük bir kav
rulma alacak. Unun kıvama gel
diğini burnu hassas olanlar 
ihtar eder veyahut kasten dı
şarı çıkıp odanın içine girince 
nefis bir un kavrulma kokusu 
odayı kaplamışsa tavayı ateş
ten almak lazımdır. İşte hepsi 
hazırlandı. Şeker küçük kabar
cıklar halinde tencerede tatlı 

bir kiremidi renk vermiştir. 

Onu ateşten alırsınız. Haydi 
dı,anda bir buz üstüne, kar 
üstüne veya çok soiuk bir yere 
soğumağa bırakırsınız. Likin 
yanından ayrılmamak ıarthr. 
Şekeri eline al<tcak kimse tuz
!4Uz yağdan bir topaç hazır bu
lundurur. Şeker hafif soğumaya 
başlayınca geniş bir kadayif 
tepsisine dökersiniz, yapılan 

kiremidi renli şılankıyı soğuta 

soğuta yağladığınız temiz elle
rinize bir macun haline alırsı

mz. 
Elinizde oynadığınız bu şıp

lankı şekeri bir birine katlayıb, 
çekere sıkıştıra sıkıştıra az çok 
gevretmeğe uğraşırsınız. 

Bir zaman gelir ki bu macun 
beyazlaşır, işte helvayı çekme
nin zamanı .. Haydi içeri .. 

Sıcaktan uzak bir köşeye ge
niş sini konulur. Mülayim bir 
hararette un siniye yayılır or
tasına halka edilmiş şeker şip
lankı halınde yatırılır, unla ör
tülür, sininin genişliğine göre 
toplanan, eli kolu sıvalı yaran 
şekerin halkasına yapışarak 
şekere ağır ağır unu yidirerek 
çekmeğe, genişletmeie başlar. 
Unlu şeker halkası uzayınca 

meharetli birisi bu halkayı iki
ye bükerek çift ve dar bir 
halka daha yapar ve bu böyle 

(Üç Senelik Bir Hatıra) 
otuza, kuka kadar devam eder, 
gider. 

- Olmadı Ali ! Daha yirmi 
sekizdeyiz Bak bak senin ta
rafında şeker üzülüyor. 

- Hadi canım, onu helvacı 
oğlu yaptı da bana doğru kak
tıriverdi ! 

Helvacı oğlu bu i~ ; yal)-
maz. 

Hem sen ne diyorsun al
lah aşkına, 28 değil tam otuza 
vardık. 

- Saymasını bilmiyor, kusu
runa bakmayan. 

- Bak bak bak şuna J Ya
pamıyacaksan çekil bari, orta
dan. Hiç o kadar çekilir mi? 

!:Koparacaksın be 1 
- Un az geldi. 
- Şekerin tadı geçmiş, 
- Gençmiş 

- Hayır kartlaşmış, görmü-
yor musun kazık gibi. 

- Limonunu o kadar faıla 
atma demedimmi ben sana 1 

Oh daha neler . • Bu bel· 
vanın başında, helvanın döne 
döne otuzu bulmasına kadar 
ne zevkler... Kahkahadan• 
kırılıyoruz.. Sus helvaya bak 
diyorlar, öfkeleniyoruz. 

- Koparacaksın be, helvaya 
ne kızıyorsun. 

Nihayet helva bu şamata, bu 
didişme arasında meydana 
çıktı. Ne zevkli idi o yarabbi. 
Helvayı otuz beş defa çevir
dikten, unu hemen hemen ki
milen şekere yedirib bir kız 
saçı gibi tel tel, ince ince yap
tıktan sonra birisi; kendi avucu 
içinde zaten telleri kopan hel
vayı kastine koparıvermişti.Bir 
kıyamet bir curcuna .. 

- Küstahlık sende kaldı. 
- Kalsın. 

- Helva güzel oldu. 
Artık o tel tel olan kokulu 

helvadan neler yapmıyoruz, gül-
ler, çubuklar, çeşid çeşıd şekil
ler.. Siniden acele gayret avuç 
avuç helva alıp ağzına sıkışb
ranlarm dudaklarına, burnuna 
yapışan unları alaya alarak o 
günün, o helva sohbetinin bu 
helva kopmasıylc zevkine ni
hayet vermiştik .. 

İşte Anadoluda o karlı dai
ların sırtında, yaylalarında ya
şıyan Türk gençlerinin, kadın-
larının, ihtiyarlarının kış ha
yatımdan sevimli bir adet .. 
Yüreğimde hasret acısı kalan 
bir zevk.. Nemli İzmirdc; ge
çen kış gibi bu kışta bu zev
ke hasretlendim. 

TOKDIL 
- -------
[•] Halk şarkıları için ayn 

bir seride bu saz söz alem
lerinde geçen f türküleri yaza-
cağım. 

- .---Tel•fon Şirketi 
Şehrimiz telefon şirketi ikinci 

komserliğine Adana posta ve 
telgraf baş müdürlüğünden mü
tekaid bay Ali Enver tayin 
edilmiş ve keyfiyet Nafia ba-
kanlıj'lndan alikadarlara bildi
rilmiştir . 

T 
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~----------------------------.... 1~--------------------------~ - Ben gideceğim. Söz din-
liyecek halde dtfrilim. 

- Yapma Cafer, soura. 
- Sonrası filan yok. 
Böyle diyerek Cafer, sindifıi 

yerden fır adı. Sanki babasının 
evindeymiş gibi serbest dehlizi 
geçti:- İkinci dehlizin sonuna 
yaklaşırken Taran da ona ye
tişmişti, ne yapabilirdi. Arka
daşını yalnız bırakabilir miydi? 

Ve ikisi birden harem dai
resini bulundukları yerden ayı
ran perdeyi açtılar, birden iki 
mızrak uzandı. İri yan, şişman. 
koca göbekli iki köle mani 
olmak istemişlerdi. 

İki genç nefes almalarına 
meydan vermeden saldırdılar. 

Ve ... 
Evet ve iki köleyi ne olduk

lannı, neye uj'radıklannı an
lamadan ahrete yolladılar. 

Taran: 
- İyi yapmadık.. Diye mı

nldandı. 

Fakat Cafer bir kere yaym
dad çıkmıfb. Uf dinliyecek 
halde değildi.. Harem, hareme 
diye ileriye atıldı. 

Haraem tam bir ıükün içinde 
"di ı . 

Gidiyoblardı. 

Fakat nereye !,!'ideceklerdi. 
Kızın bulunduğu yeri kimden }i 

öğrenebilirlerdi. 

Cafer, arkadaşının kulağına 

fısıldadı: 
Birini bulup tazyik edelim. 
- Ala 
- Fakat kimi ? 
- Ne bileyim ben. 
Hem konuşuyorlar hem de 

etrafı yoklıyarak ilerliyorlardı. 
Haremin dehlizieri ıssızdı. 

Hiç kimse yoktu ayakta .. 
Ötede beride yanan ince 

mumlarla kandillerden çıkan 

bir ziya eşyanın gölgelerini 
büyültüyor, bu gölğeler birer 
kara koncolos korkunçluğu 
veriyordu. 

Cafer birdenbire durdu, sus
tular. Bir küfür savurarak ar
kadaşının kolunu sıktı: 

- Ne var? 
- Bir gölge bu tarafa doğ-

ru geliyor. 
- Bekliyelim .. 
Dinlediler. 
Gölge görulmeklen korkan 

bir insan ürkekliğile yavaı ya-

vaş kahremanlanmızın bulun
duklan tarafa doğru geliyordu. 
Nihayet yanaşb. O zaman an· 
ladılar ki bu bir kadındır: 

Cafer yavan seslendi; 
- Bu saatta bu kim olabilir 

taran? 
- Bilmem. 
- Bundan soramaz mıyız. 
Daha fazla konuşmağa vakıt 

bulamadılar. Çünki beye gölge 
yanaşmış yanaşmış batta önle
rinden geçmekte bulunmuştu. 

Fakat ini bir el kadının bi
leğinden yakaladı ve çekti, ka
dın daha ne oldaj'Unu anlama· 
~ karıısında pürailih iki cu-

-· 

gaveri görünce korkusundan 1 
bağırmak istedi. Fakat bağıra
madı. Hiç beklemediği bu vazi
yet karıısmda diJi tutulmuş 
gibi baka kalmıştı. 

Cafer mülayemetle sordu. 
- Sen kimsin? Nered~n ge

lip nereye gidiyorsun? 
- Sarayın kadınlanndanım. 

Adım Hasibedir. Baş gözde 
Abbasenin hizmetlerinni görü
rüm ben. 

- Peki bu vakitle nereye 
gidiyorsun? 

- Hanımımın yanına gidi
yorum. O beni bekler. 

- Fakat senin halin gece-

enin bu vaktinde pek ta 
benzemiyor. 

Bize doğruyu söylersen. 
na bit şey yapmayız. Y o 

Böyle diyerek Cafer kılı 
gösterdi. 

Kadın bu celJat gibi ad 
lardan fena korkmuştu. 
)atayım dedi: 
-Hanımım Kleromene k 
- Kleromen mi? 
- Evet. 
- Sonra? 
- Onu, dedi, timdi kar 

saray tercümanı T eodos 
çırdı. Fakat neden sordu 
siz onu tanıyor musunuz? 

- Sonu Var 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kurultay Başkanı 
Kazım Özalp Antalya 

- Baştara/ı 1 11ci sahitedt -
sonra gördüm ki şehriniz ta
savvür ettiğimden çok 2üzel 
ve çok sevimlidir. 

Büyük bir zelzeleye uğrıyan 
ve uzun yıllar hemen cephenin 
gerjsinden milli kurtuluşa bü
tün varını ver-en Isparta halkı 

bu kadar geniş alanda mamur 
bir şehir kurabilmek için her 
halde çok uyanık ve çok çalış
kan olmalıdır. 

lspartadada bizi çok samimi 
bir se\'gi ile karşıhyan halka, 
iıçi ve esnaf ve tüccarla ayn 
ayrı görüıtüm. Bu konuşmalar
dan anladım ki itlerine vicda
ni bir ~evkle sanlmışlardır. 

Devletin ökonomik ilerleyif ted
birlerine verimli bir tekilde in
tibak etmiflerdir. 

C. H. Fırkuayle balkevinin 
çalıımaJan takdire deier. Bu 
teşekküllerdeki arkadaflar it
lerinde muvaffak olmuılardır 
denilebilir. 

Belediye ıehrin güzel mun
tazam ve temiz olmasına çok 
özenmektedir. Yeni yapılan 

park ıehre ayn bir srüzellik 
vermektedir. Belediyenizi tak
dir ederim. 

lspartada talebe çokluiu 
2özümüze çarptı. Orta mekte
bin 362 talebsi olduğunu öğ

rendim. Vilayette ilk tahsil de 
ileri derecededir. Bunlar Ispar
ta balkının kültüre, müsbet ilme 
verdiği yüksek degeri gösterir. 

lspartada memlekete iyi hiz
metler yapmış büyük ıahsiyet
ler yetişmiştir. Bügün ken
dileriyle geniıçe temas ettiğim 
uyanık ve çalışkan gençler ara
t11nda yuce şahsiyetler çıkacak
br. 

Cümhuriyetin büyük eseri olan 
Isparta yün iplik fabrikasını 
gezdim. Şöhreti olan Isparta 
haWannın güzel ve dayanıklı 
olmasında ve geniş ölçüde ya
pılışında fabrikanın büyük yar
dıını vardır. 

Isparta Gülyaiı fabrikasını 
da ırezdim. Bu fabrika ile Tür· 
kiyey.! teknik plyajcılak giri-

yor. Gül yetiştiriciler buna d 
Jetin bu fabrika ile aldığı 
ruyucu tedbirden minnet 
şükranla bahsettiler. Fahri 
nın kuruluşuyle birlikte 
alanı gimdiden genişlem 
başlamıştır. Şehrin kıyıla 
kadar bütün evlerde top 
çalışmasının k'esif olduğ 
gördüm. Halk huzur ve e 
yet içinde fazla istihsal ga 
tindedir. 

Dün Keçiborludan geçer 
artık işlemeğe başlamış o 
kükürt fabrikasının çıkar 
kükürtleri gördüm. Bu fahri 
nın kurulması buraların halk 
geniı bir geçim alanı açma 
kalmıyacakbr. Biliyorsunuz 
F ge mmtakuında bağlan 
kükürtlemek için her yıl dı 
nya bir kaç yüz bin lira v 
yoruz. Keçiborlu f abrika1ıı a 
bu parayı yurd içinde bıra 
cakhr. 

lspartanın milli mücadeled 
yararlıklan büyüktür. Isparta 
halk içinde biraz yaşamakla b 
nun sım anlaşılıyor. Bunda a 
bir samimiyet ve birlik g 
düm. Herkes birbirine ka 
sevgi ve saygı ile bağlı 
güç zamanlarda büyük i 
başaran bu tesanüt duygu 
cumhuriyettenberi kültür 
ökonomi alanında büyük in 
şaflar doğurmuştur. Bunun h 
yıl artacaiı ve bugünkü ref 
ve umranı artbracaiı şüph 

sizdir. lspartada birlik ve s 
mimiyct havası ömek olma .. 
deier bir kıymettedir. Büt" 
toplantılarda ve hususi hasb 
hallerde halk yüce ıefimiz 
büyük minnet ve şükran du 
gu)arı izhar etmiştir. 

Kurtuluş ve ilerleyiılerini 
yüce yarabcısı Atatürk içi 
Isparta halkının beslediği sa 
mimi sevgi onlann bütün yurd 
da birlikte büyük ülküye doğ 
ru abldıklarını göstermektedi 

Güzel lapartadan ayrılırke 
intibalarımı ıöyle bülisa ede 
bilirim, · laparü duyarak, bi 
lerek çalı11yor ve ilerliyor. 



Aydında 
Halkevinde Bir Konferans 

A YDıN, 16 (A.A)- Vilayet 
uınuıni mecl" · b ·· · 1 ısı ugun merasım e 
açılarak çalışmalara başlamışbr. 

AYDIN, 16 (A.A) - Hal
k .. 
evının sıraya koydugu konfe-

ranslardan ikincisi dün akşam 
bay C .d • an avı e Cemil tarafın-
dan ·ı · · verı nıışttr. Mevzun uJunl 
T~rk edebiyatı idi. Cavide Ce
tnıl eski ve yeni çağlardaki 
Türk edebiyatını yüksek bir 
anlayışla tahlil etmiştir. 
~,;w,~ _,QZ22z 

Bor~a 1-faherleri 
Dün Borsada 

Yapclan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alacı Fiat 
146 Koo ittihat 12 50 13 25 
44 S Süleymano.16 50 18 
18 Vitel ve Şü. 13 13 
15 Y Kunyo 14 50 14 50 
7 L Reciyo 15 50 15 50 

230 Yekün 

Zahire Borsası 
Çu. Cinsi Fiat 

9 Buğday 5 
ısı Arpa 3 62 

9 Kendir T. 4 25 
9 Susam 11 

1028 K Palamut 195 
7o balye pamuk 45 
12 K .. 

5 
3 75 
4 25 

tl 2S 
425 
48 

Para Piyasası 
17-2-1935 

ı. Alıt Sabf 
lYlark 50 20 50 70 
İsterJin 611 615 
F' r. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 05 79 55 
Belga 29 30 29 -45 
~ta~Yan lireti 10 65 10 70 
;vıçrc F ran. 40 62 40 87 

lorin 84 85 85 10 
l<r · ekoslov 5 20 5 22 

!$·üçük IIaherler: 
·~~----A. Tayin 

nkara gümrüğil tetkik me• 

nıh uru bay Mazhar ıehrimiı: id
•lat ·· - -gumrujil muayene me-

!nurluğana tayın· d"I · ti Knl-1 .. k .. e ı mış r. 
~u iUmrüiü merkez memurJu-

~~~~ An~ara ıuuamelit müdür-
. gu tctkık memuru Yümni ta

Yın edilmiştir. 

Şernslyealnl Çalmıf 
. Karantina Mecidiye ıoka
lında beş numaralı eYde otu

ran muhascbci hususiye mü
dür)""~·· uru memurluiundan Mus-
tafa G ·· .. 1 . .. w 1 d onu cvme og e en sonra 
~~Yaret için gelen akrabaaından 
ır kadının kapı arkasında as-

biı rn t ·ı · · · . an osu ı e şcmııyesımn 

hclli olmıyan bir hırsız tarafın
dan çalındığı şikayet edilmiştir. 
Taflan 
Gazinosunda 
Taflan gazinosunda otur-

nıakta olan lzmirli Nazım oi
lu Fetih, İzmirli Ali oğlu Cc· 
ınal soıı derece sarhoş olarak 
gazinoda hanendeler istedik
leri şarkıyı .söylemediklerinden 
sahneye sandalya atmıılar Ye 

kadeh kırmışlardır. Bunlar 
hakkında zabitaca kanuni mu
••e~ye baıla••ıfbr. 

1 &O Kilo Çalmıt 
Kantarcılarda Hüseyin oğlu 

Mustafa Şükrünün dükkanına 
anahtar uydurmak suretilc içe
ri giren hırsızın 160 kilo şeker 
ve 20 liralık bir kantar çaldığı 
iddia edildiğinden tahkikata 
başlanmıştır. 

lzmlr Slclll Ticaret Me
murluğundan: 

İzmirde BahçeHler hanında 
2/14 numarda ticaret yapan 
müseccel [ M. Sipahi ve bira
derler ve Ramazan ] şirketinin 

14-1-935 tarihinden itibaren 

feshine ve şirketin tasfiyesi 
şerikler tarafından münferiden 

yapılacaima mütedair Beyan
name ticaret kanunu hükümle
rine tevfikan sicilin 1341 nu
marasına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

1 Beyanname 
İzmir sicili ticaret memurluğu 

mühür resmisi ve F. Tenik im-
zası. 

BEYANNAME 
İzmirde Bahçeliler hanında 

2114 numarada ticaret yapan 
museccel " M. Sipahi ve bira-

derler ve Ramazan ,. şirketini 

14 Kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren birriza feshettik. İşbu 
münfesih şirketin tasfiyesi 

umum şerikler tarafındcn mün
ferit suretile yapılacaktır. Key-

fiyetin tescil ve ilanı için işbu 
beyanname zirinde mevzu imza
lrrımızm tasdikini dileriz. 

21/1*1935 
T. Sipahi A. Ramazan 

A. Sipahi M. Sipahi 
Umumi No. 668 Hususi No.1/52 

Bin dokuz yüz otuz bcı se
nesi ikinci Kanun ayının yirmi 

birinci Pazartesi günü tarihile 
müverrah olan işbu beyanname 

zirinde mevzu imzaların şahıs 
ve hüYıyetleri dairece maruf 
M. Sipahi ve biraderler ve Ra
mazan,, nuvanlı münfesıh şir

ket azasından Abdülhamit Si
pahi ve Mustafa Sipahi beyle
rin imzalan olup bizzat vaz 
ettiklerini ve münderecabna 
tamamen kabul ile ikrar eyle
diklerindeu sonra aynen bir 
sureti dosyasına konularak tas
dik kılındı. Bin dokuz yüz otuz 
bet ıtmesi ikinci Kanunun 
yirmi birinci Pazartesi günü. 

21-1-1935 
lzmir ikinci noteri resmi mü

hürü ve M. Emin imzası 
293 

No. 39 

Bu Feshi şirket beyannamesi 
altındaki imzalar dairece şa
hısları marufum M. Sipahi ve 
biraderler ve Rama:r:an şir
keti şürekasından Tahir Sipahi 
ve Ahmet Ramazanın olup biz
zat önümde kendi imzalarını 
vazeylediklerini Noter kanunu
nun 67 inci maddesine tevfikan 
tesdik ederim. 

Bin dokuz yüz otuz beş senesi 
ikinci kanun ayının yirmi dör
düncü günü. 

24 K. sanı 1935 
Mersin Noteri resmi mühürü 

ve Hakkı imzası 
N: 1656/178 
Arkasında Arap huflerile 

mevzu imzanın Suriye tebaa
sından Nur Sipahinin imzası 
olup huzurumda imzaladığı tas-
dik olunur. 29-1·1935 
lskenderiye General konsolosu 

resmi mühür ve Ni:ıamettin 
ımzası 

494 (22S\ 

T8nt ASIP 

Muşamba Hırsızı Bekçinin iddiası 
Cuma günü Eşrefpaıa pa- Bahri baba parkında park 

zaryerinde Tireli paz1'rcı Ha- bekçisi Osman oğlu Hasan 
lil oğlu Mehmedin bir paltosile belli olmıyan bir kimse tarafın-
bir muşambasını çalan geçmişi dan bahçede sövüldüğünü ve 
bozuklardan Rusyalı Kamil ile atılan taşla başından hafif su-
paltoyu satın alan geçmişi Lo- rette yaralandığını iddia et-
zuklardan Cideli Hüseyin tu- miştir. Zabıta tahkikata başJa-

Yan keslclllk 
Kemeraltında Gaffar zade 

otelinde konuk buluuan Urlalı 

kamyoncu Hüseyin oğlu Oı

manm cebinden 16 lirasının 

çalındığı iddia ve ıikayct edl

miştir. Yanknsici, zabıtaca aran

GailllW 9 

Tabanca Bıçak Taşıyanlar 
Zabıtaca yapılan araşhrm•da 

Kemerde Halil oğiu Mustafanın 
üzerinde bir adet mav:r:er ta-
bancası, Keçecilerde Mustafa 
oğlu Muzafferin üzerinde bir 
kama, Halil oğlu Enverin üze
rinde bir bıçak bulunarak alın-

tulmuşlardır. mıştır. m•ştır. 
--~~~~!ml!!ımm'.z:IC:aı:&i'.t&ia~Aml--... ~mBll!'alllDJ ......... ._mRIE:mlEmlRmlill!lllıaEl.a1~~---------MP---

maktadır. 

ızmir Pamuk Mensu- 1 

catı Tür · A.noı ;m Sir-
'!t 

ketiı den: 
lzmir Pamuk Mensucah Türk Anonim Şirketinin senelik 

hissedaran adi içtimaı umumisinin 31 Mart 1935 Pazar günü 
öğleden evvel saat 10,30 da Şirketin İzmirde H~lkap·n:ırda kain 
idare merkezinde inikat edeceği ilan olunur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi 
1 - 1934 Mali senesinin muamelatına dair İdare Heyeti ve 

Murakıp raporlarının okunması ve tasvibi. 
2 - 31-12-1934 Tarihinde hitam bulan mezkur mali seneye 

ait bilanço, mevcudat ve kar ve zarar hesabının okunma'ı ile 
tasdiki ve mali sene kazancı hakkındaki idare heyeti tcklifa- 1 
tının kabul veya reddi 

3 - Şirket muamelatının idaresi z1mnında müdür b.yini ile 
ücretinin ituı ve idare Heyeti azasından bir veya bir kaçm:ı 
tevdi olunabilecek vezaifi mahsusa. mukabilinde ücret ita~ı için 
ıdare Heyetine salahiyet verilmesi. 

4 - Bay Rahmi Arslan'm İdare Heyeti azalığına tayininin 
tasdiki. 

5 - Esas mukavelenamesinin 27 inci maddesine göre miid 
detlcri hitam bulan ilk İdare Heyeti aza!armın yeniden inti
haplan. 

6 - Müddeti memuriyeti hitam bulan murakıbın tecdidi 
memuriyeti ve yahut tebdili ve müntehap murakıbın ücretinin 
tayini. 

1 - 1935 Mali senesi için İdare Heyeti azalarının ücreti 1 

huzurları miktarının tayini. 
Laakal elli hisseye malik olup içtimaı umumiye iştirak etmek 

arzusunda bulunan hissedaranın Ticaret Kanununun 370 inçi 
maddesine tevfikan hisse senetlerini veyahut hukuku tasarru-
fiyelerini müşir vesaiki içtima gününden bir hafta evvel Şirketin 
umumi katipliğine tevdi etmelidirler. (227) 

- 264- Öz Türkçe karşılıklar 

elçim 2. Kesik, 3. Kıyım kı- yatmak man) 2. Yerde ka:-
yım 4. Tike, tike mak 

Pardesü - 1. Üslük, Payitaht - 1. Ordu 2. 
üstlük 2. Üstecelik T erge 

Parola - 1. İm 2. Uran Pazar - "Bazar,, 1. Alış 
Pasban - 1. Bekçi 2. veriş yeri 2. Avdan"mıotaka 

Gece bekçisi man,, 3. Çekişme "pazarlık 

Pasta - 1. Kete (Pirinç etmek man,, 4. Köçen 
unundan bir nevi pasta man) Pazar günü - 1. Aras 
2. Kurabiye 2. Avdan 

Patika - 1. Cılga, cılka Pazartesi - 1. Ağraş 2. 
2. Çığır 3. Çılga 4. Çoban Avdan ertesi 
yolu 5. Keçiyolu 6. Taban p 1 k 1 ç • · 

Ü 
azar ı · - . eauşme 

yolu 7. Tılga 8. rüş 9. Yo- 2 K · 
lak 10. Yolamak · eşışmc 

P t ı ı ti. . Pazarlık etmek - l.Çe-a ron- ş e cı . . 
Pay - 1. Adak 2. Ayak kışmek 2. Kesışmek 

3. Azak Peçe - 1. Blirgü, pürgü 
Paybend - 1. Atkağ 2. 2. Bürke bürküt 3. Gözün

Bugav 3. Bukağı 4. Kadana dürük 4. Örtü, yüz örtüsü 
5. Köstek 6. Ayak ba&-ı 5. T '!rincek 6. Tur örnükü 

Payan - 1. Son 2. Uç 7. Yaşmak 8. Yiizlük 
Payansız - 1. Sonsuz 2. Peçete - 1. Bar 2. El 

Tükenmez 3. Ucu bucağı bezi 3. Kırım 
yok 4. Uçsuz, ucu yok Peder - 1. Aba 2. Ada 

Payanda - (payende) 1. 3. Ata 4. Baba 5. Çeçe 6. 
Bağam (duvara mahsus ağaç Ece 
destek man) 2. Bağana 3. Pederane - 1. Babaca .. 
Dayak 4. Üğengi sına 2. Baba gibi 3. Babaya 
- Payidar - 1. Dikilmiş yakışır 
(Kök tutmuş man) 2. Sürekli Pehlivan - 1.Böke,bökö 
3. Sürgit 4. Tak 5. Tohmat- 2. Büke 3. Güreşçi 4.Karan 
mıt 6. Y crleşmiş 5. Savçı 6. Tonga 

Payidar olmak - 1.Kök- Pejmürde - 1. Ali'ln 2. 
lenmek 2. Tokatmak 3.Töz- Alkın 3. Buruım~, buruşuk 
mek 4. Uranmak 5. Y erlcş- 4. Dardağ'an 5. Eski eski
mek miı 6. Eski püıkü 6.Kağşak 

Payimal - 1. Basıngaç 8. Ôlgüı 9. Salpa 10. Solçuk 
'l: Çipenmi.y 3. Ezilmiş 4. 11. Solıuo, solmuş, soluk 
Karacav 12. Sölptik 13. Yırtık, yırtık 

Payimal etmek- 1.Ayak pırtık 
albna almak 2. Çij'nemek 3. Pejmürde etmek - 1. 
Ezmek Eskitmek 2. Örselemek 

Payidar olmak -:- 1.Cal- Rejmürde kıyafet·-1.Ka .. 
baymak (yerde. ver 'llttnda taç 2. Samsak 

lzm·r Yün l\:l!nsucatı 
Tü k .r .. nonim Şirke
tinden: 

İzmir Yun M..!nsucatı Türk Anonim Şirketinin hissedarau he
yeti umuıniyc3i a~:ıi{tda g<hterilen ruznıırnei müzakerat hakknı
da karar ittih z eylem~1:e üzere 31 Mart 1935 Pazar günü sabah 
saat on birde şirketin Hılkapmardaki merkezinde adiyen içtima 
edecektir. Mezkür içtim1a iştirak arzu9unda olup laakal beş his
sey~ sahip bn hın:ın hisse hranın malik oldukları senedatı v,ya
hut hukuku tau ·ruHye'erini m:ispit veniki yevmi içtimadan ev
vel şirket katibi uınumisine tevdi ederek mukabilinde içtimaa 
iştirak hakkını bahşeden duhuliye ve.sıkası almaları lazımdır. 

'· llnznaınei Miizakerat" 
1 - Di Orvental Karpet Manufakçorers Limitet şirketinin 

malı iken ı<nt senei tüccariye!i muamelatından mütevellit kir 
ve zarar şirketimize a:t olmak ~artile satın a!mmış olan Halkapı-
na(daki y:in ipliği, kumaş ve çorap fabrikasının mezkur senei 
hesabiye için tanzinı edilip şirketimize tevdi edilmiş bulunan 
bilanço netayicinin tetkiki 

2 - Bu bilanç3 netice5İne göre tahakkuk eden kir hakkın-
da esas muka\·elen:ımeınizin 77 inci maddesine tevfikan bir ka
rar ittihazı 

3 - Meclisi İdare :ızab~ma intihao edilmiş olan Mö. Godfrcy 
Giraud nin intihabının tastiki 

4 - 1935 ~cnesi iç.in f\Lclisi idare azalanna verilecek hak-
kı huzurun tesbiti 

5 - 1935 senesi için mürakiplere verilecek ücretin tayini 
6 - Şirketin ilk teessüs me;arifinin tetkiki ile tastiki ve mü

essislerin ibra!ı. 
iz~ ı~r y J~ ~,1El'~SC.:: \T' TÜRK ANONİM ŞİRKETi 

imza Okunamamıştır 

Öl Türkçe kar. ılıklar 261 -

Niza - 1.Beürcn 2.Çam Yelü 23. Yokluk 
3. Çekiş 4 Çekişme 5. Çitil Noksanlı - 1. Eksikli 
6. Dürüşme 7. KargAŞ 8. 2. Kınçır 3. Kırısı 4. Tel
Kargaşa 9. Kavga 10. Kıya tikli 
11. Keriş 12. Talan 13. Ta- Noksan o!ma1c, noksan 
Jaş 14. Tartış 15. Tav 16. gelmek - 1. Eksilmek 2. 
Tıldı'°' 17. Toruş 18.Tutu~ma Ek i'mck 
19. Tümek 20. Uç.a~ 21.Yo-f NoJ.. ansız - 1. Bütün 
mıışma 2. Eyniksiz. 3. Eksiksiz 4. 

Nizacı - 1. Dövüşçü,dö- Eksüksüı 5. Teltiksiz 
ğüşçü 2. Kavgacı 3. Kırışbu Nokta - 1. Ben, benek 
4. Kırışçak 5. Yanar. (Leke, nişan, alamet man.) 

Ni1.am - 1. Cosuk (ka 2 Bitirgiç (Cümle sonurıda
ide, adet man) 2. Çekim 3. ki nokta işaretleri maıı.) 3. 
Dizeme 4. DizP-"i 5. Dizi Çekik (Ten kit, nokta işaret-
6, Düzen 7. ~Düzgün 8. Jeri man.) 4. Çekim 5. Dı
Düzük 9. Örek, ürck 10. ka (Ufak leke man.) 6. Du
Sıra 11. Töre 12. Törü (Ka- rak (Mekan, mevki men.) 7. 
un man.) 13. Türe 14. Tü- Tam 8. Türtük 9. Yer 
rük 15. Tüzük 16. Yasak Noktalamak - Çekmek 
18. Yol 19. Yosun, yusun Noktai nazar - Bakım 

20. Yön Noktai telaki - Çat 
Nizama koymak - T~- Not (etmek) - Bilgik-

hızmak mek 
Nizama tatbik etmek - Nota (Musikidc)-Ayalgv 

Türelemek Nöbet - 1. Bc~denti 
Nizamı harb - Yasal, (Nöbet beklenen yer man.} 

yasav 2. Gez, giz (Defa man.) 3. 
Nizamname - 1. Salım Gczek 4. Gezik 5. Giıik 6. 

2. Tüı:ülük Kez, kiz 7. Kezek 8. Sıra 
Nizamsıı.lık - 1. Ba~ız- 9 Sıtma (Sıtma nöbeti man.) 

lık 2. Düzensizlik 10. Tutarga 11. Yol 
Nizam vermek - 1. Us- Nöbet beklemek - Ka-

mak 2. Y asaınak 3. Yön- <larmak 
temlcmek 4. Yusmak Nöbetçi - 1. Bek, bek-

Nizam üzere - Onat çi 2. Gözcü 3. Keşik 4. Ke-
Noksan - 1. Ağman 2. şikçe 5. Tünne\c (Gece nö

Alık 3. Azalma 4. Azlık 5. betçi man.) 
Çarkıt 6. Çem 7. Eksik 8. Nöbetle - Sıra ile 
Eksiklik 9. Eksime 10. Ek- Nöbete binmek _ Bio-
silme 11. Ekıük 12. Gedik 2eşmek 
eksik gedik 13. Kadık 14. Nöbet - Kişik ki~i 
Kalık 15. Koğuz. 16. Küdük Nörastenik (Nevrastenik) 
1_7. Salkı 18. Seklem 19.Tel- 1. Esiri.kil 2. F.skirikli 3. Si
tlk 20. T eltük 21 •. Y alu 22. nirli 



Sahne ı-. 
,ısı..== 

Slcllll Ticaret Memur
ıluğundan: 

İzmirde Cezayir han soka-
· ğında 31 numarada (Şekerzade 
Ahmed Sabri ve mahdum.lan) 
unvanı altında ticaret yapmakta 
iken bu kerre (Sabri şeker ve 
oğulları) unvanını t.lan işbu şir
ketin yeni ticaret unvanile müd
deti hitam bulduğu 1-1-934 ta
rihinden itibaren daha on sene 
temdidine mütedair beyanname 
ticaret kanununun hükümlerine 
tevfikan sicilin 1340 numara
ıına kayıt ve tescil edildiği 
ilan olu.o ur. 

İzmir Sicilli ticaret memur
luitJ resmi mührü ve F. T enik 
imzası. 

1 - Beyanname 
BEYANNAME 

Yenr-Asır 

... 

(Şeker Zade Ahmet Sabri 
ve mahdumları) unvanı ticarisi 
altında İzmirde Cezayir hanı 
sokağında 31 No. lu ticaret
hanede ticaret yapan şirketi

miz bu defa yeni çıkan soya
dı kanunu mucibince bir mart 
dokuz yüz otuz beş tarihinden 

Siz De Bu Cazibeye Malik Olmak istiyorsanız 
(KREM PERTEV) Kullan1nız 

itibuen(Sabri Şeker Oiulları) 
unvanını alarak bersabık mu-
amelemize devam edeceğimiz 

şirketimizin müddeti bir kanu
nusani 1934 tarihinde bitmiş 

olmasına mebni şeraiti sabıka 

dairesinde mezkur tarihten 
itibaren daha on sene temdit 
ettiğimizi ve 1'eyfiyetin Tica
ret kanununun 150 inci mad
desi mucibince tescil ve ilam 

'*" 

için zirdeki imzalarımızın tas
d kini dileriz. 

İzmirde: Cezayir hanı ıo-
kağında 31 numarala ticaret
hanede (Sabri Şeker Oi-ulları) 
unvsnlı şirket şerikleri 

Sabri Şeker Oiulları fırmasi 
Sabri Şeker S. Şeker İm

zası, İzzet Şeker İ. Şeker im
zası, Veli Şeker V. Şeker 
imzası. 

Umumi No. 1559 
Hususi No. 2157 
İşbu 16 -2- 935 tarihli be

yanname altındaki unvan ve 
imzaların zat ve hüviyetleri 

• 

- 262 - Öz Türkçe kanlıklar 

Nuha (Nüha) - 1. Ak kam man.) 
tlik 2. Çınbır 3, ilik 4. Özek Nüfuz etmek - 1. Geç· 
1 

Nuhas - 1. Bakır 2.Mıs mek, içine geçmek, sozu 
Nuhaıi renk - Sır geçmek 2. İşlemek 3. Öt
Nahuset - 1. Kutsuzluk kermck 4. Ötkürmek 5. Öt-

2. Uğursezluk mek 6. Sinmek 
Nahusetli - 1. Kutsuz 2. Nüfuzlu - 1. Erkb 2. 

Uğursuz 3. Yaramaz İleri gelen, ileri gelir 3.Kal-
N ur - 1. Aydın 2. Ay- dı 4. Kalıptı 

dınlık 3. Işık 4. Panltı, par- Nüks - 1. Calkan 2. 
laklak 5. Y ahtu 6. Yakıt 7. Debreşme 3. Geri dönme 
Yaltırık 8. Yarıklık 9. Ya- (Hastalık hakkında) 4. Tem-
ruk 10. Y arukluk pe 5. Üsteleme 

Nurani - 1. Aydın 2. Nüksetmek - 1. Dep· 
Carık 3. Parlak 4. Yarkın reşmek 2. Geri dönmek 3. 

Nurlandıran - 1. Ay· Tepmek 4. Tepreşmek 5. 
dınlatan 2. Parlatan 3. Ya- Tersinmek 6. Üstelemek 7• 
rutıran Üzülmek 8. Üzlükmek 

Nusret - Yardım Nükte - İnce söz 
Nusret etmek - 1. Ar- Nüktedan - İnce sözlü 

ka kılmak 2. Arka vermek Nükul - 1. Cayma 2. 
3. Barumak 4. Yardım et- Çızak, çızgı 3. Dönme, dö
mek 5. Yardım vermek nüş 4. Kayıtma 5. Vazgeç-

Nufe - 1. Bel suyu 2. me 
Bil suyu 3. Oca suyu Nükul etmek - 1. Bu-

N utk (Nutuk) - 1. Ay- tarmak 2. Calkamak 3. 
dış 2. Aytış 3. Bülte 4. Ey- Caymka 4. Dönmek 5. Ka
tiş 5. Kep 6. Lakırfdı 7.Sap yıtmak 5. Vazgeçmek 
8. Sav 9. Söylev 10. Söyle- Nümayan - Görünen, 
yiş 11. Söz görünür 

Nutk İrad etmek - 1. Nümayan olmak - 1. 
Ayıtmak 2. Çoktamak 3. Belgürmek 2. Belirmek 3. 
Söylemek 4. Tınmak Görünmek ' 

Nübüvvet - 1. Savcılık Nümayiş - 1. Çıkım 2. 
2. Yalavaçlık Görünüş 3. Gösteri 4. Göz 

Nüfuz - 1. Ergi (ikti· boyama 
dar man.) 2. Erk (İktidar Nümune - 1. Göresek 
ınan.) 3. İçe geçme (Hulül 2. Görünük 3. Körküz 4. 
ınan.) 4. İşleme (Hulul, tesir Örnek 5. Ülgüt 
ınan) 5. Kalıp (İktidar man.) Nümunelik - Örneklik 
6. Sinim (Hulfıl man.) 7. Sö- Nümunei imtisal- U~_ası 
zü dinlenme, sozu geçme Nüsi" - 1. Etişte 2. Oz-
(T esir man.) 8. Sür (Kudret ıu 3. Püs 4. Soymak 5. Sii· 
haysiyet, itibar man.) 9. Ya çük 6. Yalamuk 
mı (Ehemmiyet, yüksek ma- __ Nüsilü -: B~lgı!J 

dairece maruf İzmirde 
yir hanı sokağında 31 
ticarethanede "Sabri 

Cez•
No. lu 
Şeker 

Oğulları,, unvanlı şirketi tica
riye şerikleri Bay Sabri Şeker 
ve Bay İzzet Şeker ve Bay 
Veli Şekerin olup mündere
catını kabul ve huzurumuzda 
vaz edilmiş olmakla berayi 
tescil edilen beyanname zirin
de mevzu unvanı ticaretle şü
rekanın imzaları tasdik kılındı. 
Bin dokuz yüz otuz beş se· 
nesi şubat ayının on altıncı 

cumartesi günü. 

€ !AGWWfF flhla*tS*d 

İzmir Üçüncü Noteri resmi 
mührü ve Hasan Tahsin im-
zası. 

Umumi No. 1560 
Hususi No. 2/57 
Bu beyanname suretinin da

irede saklı 1559 umumi numa
ralı aslına uygun olduğu tas
tik kılındı. Bin dokuz yüz otuz 

beş senesi Şubat ayanın on al
tıncı Cumartesi günü. 

İzmir Üçüncü Noteri Mühril 
Resmisi H. Tahsin imzası 

498 (226) 

E SA,, 

Öz Türkçe karşılıklar - 263 -

Nüve - 1. Çekirdek 2. Etik 8. Etük 9. İtik 10. Ö
Çiğit, çiyit 3. Ehin 4. Evin dük 11. Ötük 
5. Emil 6. Ezrc 7. İzre 8. Padişoıh - 1. Altan(Çin-
Özek de hüküm süren Mançu hü-

Nüzul - 1. Aşaiıya in- kümdarlarına verilen unvan) 
me 2. Damla (Hastalık man.) 2. Hakan 3. lliğ, ilik (uygur 
3. Enme 4. İnme (Hastalık ve Karahnilerin hükümdar
man.) 5. Konma larına verilen unvan) 4. Ka-

Nüzul etmek - 1. Em- ğan 
kenmek 2. İlmek 3. İnmek Padişah oilu- Töre 
4. Konmak 5. Yerilmek Pak - 1. Akman 2.Am-

Nüzul isabet etmek - rak 3. Arca, arıca, aruca 4. 
İnme inmek Arcak 5. Ara, aru 6. Arığ, 

Nüzüllü - İnmeli arık 7. Arı sili 8. Arun 9. 

O H fi Kirsiz 10. Sili, siliğ silik 11. - - ar Silkü 12. Süzük 13. Yıkan-
Omlet - 1. Kaygana 2. mış 

Kaymak 3. Kuyma, kuymak Pakdamcn - 1. An 
Ondülasyon - (yapmak) etekli 2. Siğ silik 

1. Bütürmek 2. Kıvırmak, PakdiJ - Arı gönüllü 
saç kıvırmak Paketmck - 1. Aralmak 

Ordugah - 1. Bolcar 2. 2. Arımak 3. Annmak 
Gören 3. Ordu 4. Örük Pak tıynet-Öğüz, uğuz 
(Ordu karargahı man) Paket - 1. Bağ 2. Boi 

O•• H rf 3. Boğça, bohça 4. Bürüm 
- - a 1 5. Çıiı 7. Kayırgas 8. Özbe 

Ömr - (ömür) 1. Dirilik Pakize - 1. Arın, arun 
2. Yaşam 3. Yaşayış 2. Suluv, sılıv 3. Silik 

Örf - 1. Görenek 2. Palan - 1. Bağırcak 2. 
Göresek 3. Kılık 4. Toğa 5. Semer 
Töre 6. Törü 7. Türe 8.Türü Panik - 1. Bozgun 2. 

Öşr - ( öşür ) 1. Onda Tezgi 3. Ürkü 4. Ürkün 5. 
bir 2. Ondalık Yılgın 

Özr - (özür) 1. Enırel Para - 1. Akça, akçe 
(ma~ia man} 2. Salkı 2. Oğ, ok 3. Pul 4. Yarmai 

Ozr dilemek - 1. Or- 5. Yarmak 
tanmak 2. Suç dökmek 3. Parasız - Züğürt 
Yavuncumak Parazit - 1. Asalak 2. 

H Ekti - p - arfı Parça - 1. Azıcık 2. Bir 
Pabuç - (Papuş) 1. A- az 3. Bölük 4. Çinke, Çiğe 

yakkabı 2. Başmak, paşmak (parmak uçlarile tutulabilen 
3. Çedik 4. Çekmek (çizme miktar man) 5. Kesek 6. 
man) 5. Çizme (konçlu bir Kesik 7. Kıynık 
nevi ayakkabı) 6. Edik 7. Parça parça - 1. Elçbnr 

Bir Maznun İğne 
Yutmuş 

Zimmet ve ihtilastan suçlu 
olan belediye bataklık tahsil
darı bay Rahminin duruşmasına 
dün ağır ceza mahkemesinde 
devam edilecekti. Fakat ha
pishanede kazaen bir iğne 

yuttuğundan hastanede bulun
duğu anlaşılarak muhakeme 
başka bir güne bırakılmıştır. , ' Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

1-26 (229) 

Ç0ctrk9iAST AflKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
İkametkabını Birinci Kor

onda Tayyare Sineması civa• 
nnda 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 345 

(25) H.3 

Doktor 
A. Kemal Tona 
Bakteriyolog ve bula 
••k ile salgın hastahk 

lar birinci sınlf 
mütehassısı 

Basmahanede Müveddet 
salonu üstünde Dibek soka 
30 numaralı ev ve muayene
hanesinde gece gündüz bas· 
talarını kabul eder. 

Veremliler ile müracaat 
eden diğer hastalara yapıl
ması lazımgelen sair tahlilat 
ve mikroskopik muayeneleri 
yapılacakbr. 

10 - 13 h-3 (98) 

Bayanlar 
Daima ve katiyen bozul

maz ondüleleri, yalnız ve 
yalnız diplomalı MİNİK 
Kadın Berberi SITKinın 
ilaçları, makinaları ve us
talığı yapabilir. 

Bütünlzmir 

G üzellerini1.ı 
------------------SITKI bayın salonuna 

koşmalannda elbet çok mü
him bir sebeb vardır , 
Bir ziyaret bu sebebi 
size de öfirete-cektlr 
Keçeciler caddesi 122 No. 
3 katlı yeni binasında B. 
Sıtkı adresine dikkat ediniz 

TeJ.~fon: 3101 
4-26 (193) 

Anneler Çocuklarınız 
için ilk · Niamaya 

A e 

l~AKTIN 
ile başJayınız 

Çocuk bastalıklan mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususiycde hazırlanan 

LA kt • Çocukta hazımsızlık, a ın sancı, ishal ve ku~mal~ 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştınr. 

Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUT Fi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

Katagrip 
TABLETLERi 

Baş Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 
T emamen Geçirir 

lsn1ine Dikkat Ediniz 

2 adetlik kOtusu 7,s kuruştur 



Umum Hastalarm ~azarı Dikkatine 
~n ~n ~istem mide, kann ,ı,.ğırsak, böbrek ve doğru

keticesı l!izum gösterilen p~~tJu, pilotauz kauçuk korsalaii 
~ık baglan, düztabanlar ıçın taban korsaları gayri tab

dogan ç.ocuklann vücutlanndaki iğrililderi doğrultma ci, 

lbaiları, kemik hastalıklan neticesi buaule gelen kambur 
~ı d?ğrultmak için korsalar ve kendi ibtiraımız olan 
ınuteharnk el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasmda fır
!•ran kürek kemiklerinin gayri tabiileşmeaine mani olmak 
~- korsalar. 
- TuRKıYENıN YEGANE MuESSESES1 VE ESERLERi 
lLE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

ı~ahrl Rlza 
Bey tarafınnan yapılır. 

ka
Kabul saatleri: 10 ili 12,30 öğleden sonra 14 -16 ya 
dar. 
ADRES : lzmir Kaymakam Nihat bey caddeai No.20 

10 - 20 355 S.7 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber qağıdaki 
UMUM ACEl\1 ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarpsa Saffet sokait No. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. ••• IZlliR 

lstanbulun En Temiz En Lüks 
Ve Ucuz Otelidir 

Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 
Sıcak ve soğuk akar sUJUy banyolu odalan Marmaraya 

Halice uaz.ır gnzel malWU'UI ile .stanbalun en RYİmlİ oteli 
Briatoldar. istirahat etmek istiyenlcr behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

M08teclrl : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
lzanirin çok iyi tanıdılı sabık Askeri oteli müstcciriu mer 
Llttfü beydir. 

Dikkat : L~oiı!::~ilere Brislol !~:e-
0 • otelini tavsiye 

Si'" P. n1,•p ederiz (541) - - -

:····································································· . 
· SlliHAT BALIKYAGI 

Noneçyanm balia Moriaa bahkyağıdır 
lld Defa SllzUlmDttllr 

Y egine Deposu 
Başdurak 

lia•ai Rtl••et 

Sıhhat · Eczanesi 
...................................................................... 

T optan Salat 
Mahalli: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DEPOSU 

Yenı A-8r 

isteyiniz. 

zmlr Beledl,eelnden l belediye bqkltiplik kalemia-
1 - 10515 lira bedeli ke- deki prbaamai veçhile ve 

tifli yangın yerleriade yapıla-- aÇ1k ebiltme ile 26-2-935 sala 
cak olan bilyük park içia 40 sini aat 16 ela Belediyede 
71, 7S, 82, 86, 89, 92, 9_7, 100 mtlteıekkil artbrm• Ye e~-
77 73 67 41 72 76 nama- me komi.8yonunca ihale edile-
raİı adalar,Bzerlnemd molozlann celdir. Elrlİltllleye iftirak içia 
nakliyle temizlenme iti bele- 368 lira muvakkat teminatla 
di e bqkiti tik kalemindeki .ayle~ea ~ ·~ saata kadar 

Y p • • 'belediyede komıayonu mahıu-
prbaame ye ketifnamuı veç• 11111& mlracaat ehmar. 
bile kapak zarfla 26-2-9S5 Mh 4 _ 7700 lira bedeli mu-
ıthal aat onalbcla beWiyecle h•••eali belediye un fabrlkaa 
mlltetekkil arttırma" ebiltme için aba alınacak 700 ton Eretli 
komisyonunca iMle edilecektir. madeD U.iiril belediye bat 
Bu İfe iftirak için talipler 789 kltip)ilr kalemindeki .. rtna-
lira muvakkat teminatle ihale mesi veçhile kapah zarfla 26-
pnll nihayet saat on bete 2-935 ah giinl ıaat 16 da 
kadar teklifnamelerlııi beledi- belediyede mütetekkil arttuma 
yede artbrma komisyonuna ve eksiltme komisyonunca ihale 
tevdi edebilirler. Şartname ve ~~ilecektİ!". Eksiltmeye ittir~ 
proje ve ketifnameler belediye ıçın 578 lır~ muvak~~t ~emı-
baı mühelldisliiinden· ahnır. natla . teklifnamelenm ihale 

2 - 700 lira .. bedelli mu.- ~nii nıhayet saat on beıe ka-
ba li K --L- y dar belediyede arttırma ye mmene al'fl,- aman- . k . t eli 
1 b lan · · ebiltme om14yonuna ev ar suyu ranıman 1Ç1n saba 
alınacak olan 2500 kifoi,am edebilirler. . . 
yerli kurıun boru belediye bq S - 1875 lira bedelı mu-
kitiplik kalemindeki f&rlna· bammenli belediye un fabrikuı 
meıi veçhiltme ile 26-2-935 için sabo almacak olan 750 
ıak r&n& saat o.-.ltıda bele- ton zeytinyağı pirinaaı bele-
diyede mlitetekkil artbrma ve diye bqkltiplik kalemindeki . 
eksiltme komİ8Jonunca ihale prtnameıi veçhile ve açık ek- f 
edilecektir. Ekailbneye iftirak siltme ile 26-2-935 salı giial 
için 53 lira mankkat temi- saat onalbda belediyede mü-
natla 86ylenea ı&n ye ... ta tetekkil artbrma ve eksiltme 
kadar belediyede artbrma Ye komisyonunca ihale ecli*ektır. 
ebiltme komiayonana miraca· Eksiltmeye iftirik için 141 lira 
af ol•ar. -.umkat teminatla ı&yleacn 

3 - 2900 lira bedeli Iİlu• · llD •e uata kadar beledi1ede 
h•••eali b.eledi1e • faı.ir artbnaa •e ebilbae komiayo-
kuı içia .... almacak .. -- ....... t o ....... 
Soiaa lmiPle ~ kim,. . . 500-< ~ . J. 

s ..... ,, ,. 

Kanzuk öksürük şurubu 
(8 lropektonl ) 

la maannit öbürtikler, broapt, nefes darbğı ve boğma
calllll kafi ilicadır. Göğüsleri zayıf -olanlar da vikaye eclic:i 
t..ai uı dikkattir. Her eczwnede bulunur. 

lstanbul Milli Emlak Müdür
. liiğiinden ; 
~ G•ı.t.ıle, ıc--ket Kmn M.W.- .,aı..ııe.;.;. T...
lu Ye Yllr-k kalduun caddeleriade uld 31. 33. 35. 37 Ye yeni 
25. n. 29-1 ye 119. 119-1 ve 119-2 ..... ra1ar1a lllilnldr.am 
clllcktalan •lftemil detirmea ham llalllile maruf haaın 120 
hine itibulle M,S hinesi bedeli iki tümte &denmek pıtile 
malı&llllaC)l tsan lira &zeriadu 19-Şahat-935 Sala ,aaü aaat oa 
bep ~ pazarlıkla •blacakbr. lateldilerin 2490 uyili kanun 
blldlmleri dan.inde, muh•dnHD Hclelin yüzde yedi baçuia 
m.betiade teminatlarile Pazar ve Sah ı&aleri, lıtanbul Milli 
imlik Müdürlüjlndeki sabt komilyoam mlracaatlan. 

mM 811 Nuklula u•J8n ane a 

Doktor 

Kemal Şakir 
Memleket hat-eai 

Dahiliye M6tell••• 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler llOkağmcla 65 numaraya 
aaldetmiftir. Tel. 3956 

EYi Kaiantina tr___, cad
dai No. S96 Tel. 2S4S 

28-4-11-18 270 (129) 

1 
T81-. Vetlirlne 

bk ye orta mekteplerde oku
yan ve laer hanai bir dentea 

1 
seri kahmt çocuklara ders ve
ri&r imtihana yetittirilir. Mual
lim derslerini evlerde verir. i.
tiyenlerin ıazetemiz idare mü-
düriyetine miiracaatları. 26--1 

Afdın D. O. Müdirlüğünden: 
Müddeti 31:12.934 tarihinde 

hitam bulun ızmirden Nazilliye 
beher tonu 880, Denizliye 1305 
ve Çivrilede 1935 bratfak 
949 numaralı ıeker tarifai 
18.2.935 tarilaind• 31.12.935 
tarilaine kadu ,.-... -aeôii 
wi1• lroiaiiM..-~ 

l mt..••.. ..-.-. 



N. V. 
W. F. H. Van Der 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 10 martta 1 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

Hamburg 
gelip 14 martta Anvers. Rot
terdam, ve Aamburg limanları 
için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 23 
şubattan 28 şubata kadar An
vers, Rottcrdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LİNİEN . 
FROST vapuru 18 Şubatta 

Roterdam, Hamburg, Copen
bage, Danb.ig, Gdynia, Go
teburg, Oslo ve İskandinavya 
limanlan için yük alacakbr. 

HEDRUN vapuru 28 Şubatta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya Ji
manlan için yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NA VIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - N cvyork arasmda 

ayda bir muntazam sefer 
T AMESIS vapuru 12 Martta 

İzmirden (doiru) Nevyork için 
yük alacaktır. 
SERVİCE MARlTIM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntazam sefer. 

PELES vapuru 15 şubatta 
gelip 16 Şubatta Malta. Bar
selon, Marsilya ve Cez.aire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 12 
martta gelip 13 martta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ılindaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilit için ikinci kor
donda Tahmil Tabliye ıirketi 
bınası arkasında FRATELLı 

SPERCO vapur acenteliğine 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2005 

AQUıLA vapuru Anvers ve 
Hamburgdan yük çıkarmak 

üzere 2 şubatta bekleniyor. 
ULM vapuru 18 şubatta bek 

leniyor. 20 şubata kadar An
vcrs, Rotterdam, Hamburğ ve 
Bremen için yük a!acaktır 

JOHNSON LINE L TD 
KENMORE vapuru 25 Şu

batta bekleniyor. Liverpul ve 
Anversten yük çıkarıp Burgas 
Vam~, Köstence, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 

HANSBURG vapuru 25 Şu 

batta bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkanp Rot
terdam ve Hamburg için yük . 
alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXMıNtSTER vapuru 20 şu

bata doğru bekleniyor.Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 2 martta 
bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza l.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
~· ~om-• 

iki Tehlike işareti: 
Nezle Ve Baş Ağrısı 

Soğuk algınlı · 
ğının bu ilk ala
metlerini 

GRiPiN 
Ue bertaraf et
mezseniz birçok 
ı ğır basta!ıkla
ra tutulmak teh
tikesi baş gös
lermiş demektir 

GHiPiN 
Bütün ağrı, sızı 
re sancıları der 
bal dindirir, gri
pe romatizmaya 
diş sinir, adale, 
bel ağrılarile kı
nklığa karşı bil-
hassa müessirdir 

Grip • ın i Tecrübe 

Ediniz 

Oliver Ve Şii. 
~ 

LIMiTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TRENTİNO vapuru 29 ikinci 

kannnda Hull Lond:a ve An
vcrsten gelip tahliyede buluna
cak ve ayni zruannda Londra 
ve Hu!I için yük alacaktır 

ALGERIAN vapuru 6 şubatta 
Liverpol ve Swanseadan gelip 
tah!iyede bulunacaktır. 

MAROMIAN vapuru şubat 
sonunda Londra, Hu:I ve An
ver!;ten f!elİp tahliyede bulu
nacak "" ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük a'acaktır. 
THE GENERAR STEAM NA-

VlGAT10N Co. LTD. 
ED JUT ART vapuru 5 rubatta 

beldenmektc o!uP, Londra için 
yük alacaktır. 
DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 

ANGORA vapuru 31) ikinci 
kanunda Hamhurg, Brerren v..; 
Anversten gelip tahliyede bu
lunmuştur 

NOT: Vürut tan1ıleri ve 
vapurlann isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PJRE TRıYESTE VE 
SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 

1 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 

1 günleri öğleyin hareket ede-
cektir. 

ılk hareketler: 
20/2/935 S. S. SRBıN 

2712/935 BEOGRAD 

6131935 S. S. BLED 
13/3/935 SRBIN 
NAVıGATİON G. 

PAPAYANNAKİS 
AY AZONI vapuru 20 şubatta 

Pire, Volo, Sefanik ve Dede 

ağaç limanlan için yük alacaktır 
Yolcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSSıCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

AZ PARA iLE BOL 
ISI~ 

Y ALNlz iÇi GAZLI 

,. 

La01bala.-1 Tem., Eder 
Mehmet Tevfik 

Elektrik. Telefon 
PEŞTEı\1ALCILAR 

~la]zenıesi J)eposu 
77 - 79 Tel. 3332 

AKSIRIK 
Tehlikenin ilk işaretidir. Gripe tutuluyorsunuz demektir. 

Buna mani olmak için 

Selamet Ferit 

Nezle ilacından kul!:<.:iınız. Nezle olmaz, gripe, İspanyola ve 
bu mevsim hastalıklarına tutulmazsınız. Yalnız isme dikkat. 

Selamet Ferit Ve S. Ferit 
Şif A ECZANESi 

Zayi Hisse Senedi 
lzmir Esnaf ve Ahali Ban

kası Alaşehir şubesinden satın 
aldığım 7785 ve 7815 defter 
sıra sayısında yazılı bulundu
j'um 29-11-930ve 5, 15-2-931 
tarihlerle 150 lirayı muhtevi 
514 ve 541 sayılı üç tane his-

· se makbuzumu kaybettim, ye
nilerini alacağım. Kaybolan 
makbuzlanmın kıymeti kalma
dığı ilin olunur . 

Alaıehirin Sanı61 nahiye
sinde hacı İsa ude 

Ahmed Ruiıa 
t-3 (223)_ 

TELEFON: 3882 

Korizol KEMAL 
Nezle ilaca 

Grip, nez!e gibi ağız ve burunda yaşayan mikroplan anide öldürür: 

Hili.1 Eczanesi 
: .ı ilacı ile memlekete büyük hizmet ettiğine emindir 

Nezleye, gribe Korizol Kemal 

30 KURUŞTUR 

KI8 GELDI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

f BüYiiK FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

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

Ticarethanesinde bulacaksınız 
&Hindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lnglllz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilit 

vardır. Satı' mahalll : Kestane pazannda No. 10 
(885) Telefon 3937 


