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~ Yeni Aıır matbaasmc:la basılmıştır. 

Yeni Büte • 
mız ilyon Olacak 

OtmılluriyeUıı Ve Oıonh10-i!fel Eserüıin Bek~·isi, Sabahlan Çıkar St,lJası Gazetedir 

Ekicilerimiz 
• 1 -B -ır Yere Borçlandınl-
G malıdırlar 

ltrcd~en hafta iki yazımızda 
it . ' koopcratıfleri ile ekici

ruı d 
\'c b urumlarını kar11laşbrmış 
~anı u ~urumlann yetersizliğini 
l'atif~1l . rmıştık. Kredi koope
reği 'ı:' .ne için köylülere ge-

Ç .. ıı~ı yardımcı olamıyor? 
'- unlu bu kooperatiflerin 
•urumu _ yanlış yoldan başla-
-•ttır o·· c..... • ort s~nede ödenmek 
"&tre k' .1 lak e ıcı er beter yüz lira-
la doatak olmata çağınlmış-
k:n~~le ~e hisseleri nisbetinde 
d.. nne kredi açılması ana 
Ultn l k B 0 ara ele alınmıştır. 

t oyunca borç içinde bulunan 
oprakl . . ' 
çıL I arı ıcra yolu ile satılığa 

qH an k' 'l . rak b · e ıcı erın para arttıra-
ltıeler~ ~urumlarda yer alabil-
k guçleşmiş ve genel sı
ıntı y·· .. 

itrd uz~nden ürünlerin de-
en duşm . b . . . tenil esı u sıstemı ıs-
en a Eier k~~ça vardıramamıştır. 

~laalar e ıcılcr varlık .. içi~de 
•çin ~1 bu kurum koyluler 
Y•rduaa eoı para artbrmağa 
Rilnler ~d.er, hem de sıkıntılı 
o:urd •çın . bir kredi kapısı 
t4Agu u.. l~enn gidişi düşünül
~ d ~bı. çıkmadı. Çıkmayın
krcd~ u 11 yürümedi. Halbuki 
ltıtzk k0operatifle.i emekle-
tifJeri 1,. ~!~ın incir koopera
diierl ~rligıne giren ekiciler 
elde en~den üstün bir durumu 

E
a ettiler. Böyle olduğuna 
re y • 

o0 Pe e~ı kurumlarda kredi 
chd ratiflerinin ne için ileri 
•• t111ed'" • • 
'•tif b' .~~~nı ve Aydın koope-
laal) ~ •ııne girenlerin bu işi 
r-.~tt.üklerini araştırmak 
ope . • Bize göre Aydın ko-

ratifı-: . . t 
ltıa i l ":'• ! yetiştirme ve ıa -
2tçi f ~nnı ayn ayn gözden 
ili k l'llıitler, gereken düzenleri-

A Urınuılardır. 
rı k Ydın ekicilerinin kurdukla
İtibaOoJ>eratiflerin yanında bir de 
br. ~ bankalan canlandınlmış
~ Q bankalar ekicilere aç
ı. ..... -,:-.; kredileri sermayelerle 
.;;~rmamıılar ihtiyaçla ölç-

.,.erclir H a.. • er ortağın kaç l•ç . . . b ıncır bahçesi varsa ve 
.,,,,. ._. IÖre ne kadar yetiştirme 
-larafı .d di gı ecekse o kadar kre-
lyJa açJnıılar ve krediyi itleme 
Aç,.kna ayırarak vermişlerdir. 
ti Çası ortakları yabancılara 

ı •çtırmaktan ve başka yer
trc b l lll orç u kalmaktan uzak tut-
uşlar. ·ı .. h eli , ıncır er yetışınce ma 

lll ilden alarak borcunu kapat• 
lflar satıp kadar eğrelti bir he:aap ta tutmuşlardır. Sabf işini 

./rıc~ kurduklan birliiin eline 

)ctınitlerdir. Bu duruma ıöre 
'tiır .. b' •ncı ır yere borçlu kal-
=·~ •e s_atış, birliğin elile in
İ~e ~ pıyasa değerine göre 
8 nileo vakıtta yapılmıştır. 

Q ortak'4ır ezgi altında bor-
~: ~oımamıştır. Bu deneme 
llaalarıken uzqa boylu araıhr-

y ıerekmez. 
e . ---"'--~' 81 Y•e~ koopera-

Italyan - Habeş Kavg Si Vekiller Heyetinde 
Yeni Büdçe Görüş~lüyor Muhakkak Görünüy 

Vapurlar Dolusu Asker Gidiyor Fa
kat"Arslanlar Tehditten Y ılmıyo lar" ı 

lstanbul : 24 (Hususi)- İtal-
yanlar Afrika' da sefere karar 
vcrmitc benziyorlar. Roma'dan 
gelen duyumlara bakılırsa mi
lislerden başka 19 uncu ve 
29 uncu fırkaların da Afrika
ya sevkine başlanmıştır. Şim
diye kadar 35000 asker göp
derildi. Milisierla birlikte Afri
ka seferine tahsisi edilen kuv
ve tin yüz bin kişi olacağı tah
min ediliyor. 

Vapurlar Dolusu 
Asker Gidiyor 

ROMA 24 ( A.A ) - Hayas 
ajansı bildiriyor : Şarki Afrika
ya asker scvkiyatı devam edi
yor. 24,000 tonluk Volkania va
puru 29 uncu fırkanın bir çok 
kıt' alan ile General Grazyanı 
ve erkanı harbiye Hisini ha
milen MninadaG hareket et
miştir. Napoliden Peloritana 
vapuru 19 uncu fukanm y•ni 
kıtalannı ve bir çok mütehu
aıs bölükleri yükliyuek hare
kete hazırlanmııbr. Napolide 
bir vapura amele, bir diier 
Yapura da mühimmat yüklen
mektedir. Speziyadan gelen 
Arabia vapuru yeni kıtalarla 
malzeme almaktadır. 

Jtalymı \'clia/ıdı \ e Xtvcciji :;iarki Afrikaya yiden Milislcıi 'lt/Uş 1'.deıktu. 
tedbirlere lüzum görmektedir. 1 hinde biç istilaya uğramamış 
Habeşistan umumi seferberliğe bulu~a~ Ha?e!ist_a~ ~u defa. da 
karar vermiş gibidir. Hazırlık- şerefını ve ıstıklalını koruya-

Atrlkanın Arslanları 
Yılmazlar 

lar devam ediyor. İmparatorun caktır. Afrikanın arslanlan teh-
riyasetinde toplanan bir mec- ditlerden yılmazlar " diyor. 

Londra, 24 (Hususi) - Adis 
Ababadan bildiriliyor: Habeıis
tan siyasal mebafili Şarki Af
rikaya İtalyan tahşidabnın de
vamı karşısında daha ıeniş 

liste bütün müdafaa tedbirleri Garanti Misakı 
tesbit edilmiştir. Şarki Afrika Roma, 24 (H.R) - lngilte-
ıınırlarına büyük kuvvetler gön- renin Roma büyük lçisi ltal-
deriliyor. Habeş imparatoru bir yan dış işleri müsteıarı Bay 
beyannamesinde: " Şerefli tari- - .Souu o mci sa'ltifede -

Seyhan Irmağı Taştı 
Üç Köye Aid Beş Bin Hektar 

Toprak Su Altındadır 
ADANA24 (A.A) - Seyhan ise be köylülerimiz elbirliğiyle 

ve Ceyhan ırmaklannın taşması hendekler açarak biriken sulan 
ba7.ı köylerimize yapılması ve denize akıtmıtlardır. Her iki 
zarar derecesi hakkında son ırmak normal duruma inmiıtir. 

Mektepler BugUn Açlldı 
duyuklar ıelmiştir. Bu duyuk- ADANA (A.A) -- Grib sal-
lara göre Seyhan suları llç a-ını yüzünden bir hafta için 
köye aid olarak beş bin hektar tatil edilen mektepler buaUn 
genitliğinde tarlalara yayılmıı açılmııbr. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tifler için Aydınlıların elde et- Bu düzenle köylü dağınık borç 
tikleri bitimleri örnek alabiliriz. yapmaktan tiriln ele ıeçince 
Ekicilerin eski borçlannı uzun ezai altında pazara kopnaktan 
yıllara ayırarak uzattıktan sonra icra bekçilerinden kurtarılmıı 
yeni kooperatiflerde kredi öl- olur. Kooperatif piyasaya göre 
çüsUnü ortağm yetiştireceii dilediği gnn ortaklannın malım 
ürünün yetittirme muraflanna aatar ve çabuklukla deier 
yetiıecek kadar olmaaını •e kırmanm önlhıe geçilmif olur.Ko
bu kredilerin yetiftirme .operatifin de amaçı bu olmak 
aylarına göre çiftçilerin eli- ..... ldir. 
ne seçmesini o-ylamabyız. ~ C>calıl:.oi[sı~ 

• 
Teşekkür 

On dört ya11ndaki yav
rum Mübenirin &lllmü aile
miz efradmı tasanunı im
kinsız yeiı ve keder için
de bırakmıştır. Bir çok 
ıevgili arkadaılarımdan 
btiytik kederimize iştiraki 
bildiren telıraf ve mek
tuplar almaktayım. Büyük 
matemimizin bunlara ayn 
ayn cevap vermeje imkin 
bahıetmemesinden de ay-
nca müteessirim. Arka
daşlanmm bu lütufkar ali
kalarına ve gerek cena
ze merasimine ittirak ey
liyen zevata kederimizi 
candan tebarüz ettiren 
muhterem mutbuata teşek-
kllrlerimin iblağını gaze
tenizden rica ederim. 

Dr. Behçet Uz 
Belediye reiıi 

• 

Atatürk Marmaris'den Geçtiler 
Dil Klavuzu Hazırlanıyor 

Marmaris 23 (A.A) - Reisi
cumhurumuz Atatürk Eıe Ya
puru ile saat 19 da limanımıza 
geldiler. Marmaris timdiye ka
dar görülmemiş bir sevinç Ye 
şenlik içindedir. 

SözlUk 
lstanbul : 24 (Hususi) - Dil 

klavuzunun hazırlanmuma de-
vam ediliyor. Dolmabahçede 
çalışan heyet 5000 kelimenin 
karşılıiıoı buldu. Klavuzun 
önümüzdeki Mayis'de dağıbla
cağı söyleniyor. 

Askeri rütbelerin öztürkçe
leri tesbit edildi. Nefere (er), 
zabite ( sübay ), kaymakama 
( yerbay ), fırkaya (tümen ) de
nilecektir. 

Yeni BUtçe 
Ankara, 24 (Hususi) - Ve

killer heyeti yeni bütçenin mü
zakeresine devam ediyor. Büt
çenin 195 milyoa lira olara1' 
tesbit edileceği tahmin ediliyor. 

Ba~kmı ismet ınouu 
Harbiye Mektebi 

Ankara 24 ( Hususi ) - H r
biye mektebi binası yaz sonu· 
na kadar hazır olacaktır. Ge
le(ck sene Ankarada derslere 
devam edilecektir. 

Paraguvay Milletler 
Cemiyetinden Çekiliyor -LONDRA, 24 (H.R)- Aaan-
aiyondan bidiriliyor: Paraguvay 
hükümeti ıeçen kinunusanide 
uluslar kurumunca alınan karar 
üzerine ulualar kurumundan 
çekilmeğe karar vermiıtir. Bu-

TAÇLJ 

na sebep milletler kurumunun 
teklifini kabul eden Bolivyaya 
gönderilen silihlara ambars'o 
konulmadığı halde buteklifleri 
reddeden Paraguaya gönde..U
silihlara ambarıo konulmuıdır. 

DELiLER 
Tarihin En GUIUnç, En Korkunç Yaprakları 

Yarın Başlıyor 

Fedakarlık : 

- Cidden hoı, nazik bir ditçi... Sağlam bir dipwi x•nhıhHe 
çıkardı diye çirilk ditimi çıkarnlak için para aJmadı ••• 



Sahile 2 Yanı Ası .. 

Soyadı Alanların 
Adedi 17 ,000 i Buldu 
Son yirmi dört saat içinde 

soyadı alanların isimlerini aşa
ğıya yazıyoruz: 

İtfaiye mahallesi 19 numa
rada Süleyman o~lu Hüseyin 
Y eri.b., Karantinada Çöpçü so
kakta ~ ustafa Yörükgükcu, 
İkinci5ü eymaniye İbişağa sokak 
24 numarada İbrahim Pilevne. 
At pazarı peri çıkma ı ı 4 nu
marada İsmail oğlu Sabri Onat, 
Sarı hafız mahallesi 25 numa
rada Süreyya İyi soy, gaziler 
mahallesi Rana sokak 69 nu
marada İsmail oğlu İnç, dolap
lı kuyu mahallesi makara so
kak 181 numarada Osman oğ
lu Mehmet Gönder, D. demir
yolları halkapınar atelyesinde 
kazan muavini Necip oğlu M. 
Mahir Gök tay, beıinci sulta
n~ye bayram yeri kapanızade 
çı kmazi 10 numarada M. Ali 
o2'1u Salaheddin Gem alma:r{ 
Fatih mahallesi 112 numarada 
Süleyman oğlu Ahmet Tapan, 
Birinci Sultaniye anbar sokak 
9 numarada Mehmet ve Zıya 
T aşdaban oğlu, birinci karan
tina mahallesi Azmi efendi 
sokak 16 numarada Mehmed, 
Çetin Dogan, Mehmedağa ma
hallesi 857 numarada İlyas 
oğlu Salih Çerçi, Ballıkuyu 
mahallesi 18 numarada Meh-

Elhamra'da 
~üsamere tekrar edilecek 

Geçen hafta Türk ve ecnebi 
ailelerinin elbirliii ile Elhamra 
da verilen büyük müsamere 
önümüzdeki Çarşamba günü 
saat 17 de tekrar edilecektir. - -
Karanlıkda 
Kalan Sokak 

Servilimescid mahallesinin 
Servili sokaiındaki elektrik 
lambalarının beş gündenberi 
yanmadığı ve sokai'ın karan
Jıkda kaldığı orada oturan bir 
kariimiz tarafından şikayet 
edilmişdir. Alakadarların na
z.arı dikkatim celbederiz. 

med Ali Çalin, Karantina Sel
çuk sokak 4 numarada Ali 
Erten, Buca istasiyon memuru 
Fuad Epi, birinci Teşvikiye 
mahallesi 21 numara .ı a Ömer 
Eskiner, Selimiye mahallesi 
Ziverağa sokak 4 numarada 
Keser Erinmez, Ballıkuyu ma-
hallesi 50 numarada Ali oğlu 
M. Kamil Özyavru, Bornova 
yenicami 6 numarada İbrahim 
oğlü Osman Öztibet, Bornova 
Yenicami mahallesi Küçükçay 
sokak 68 numarada Halid oğ
lu Şaban Özbayer, Selvili
tepe mahallesi 50 uumarada 
Musfafa oğlu Cemal Özkeskin 
Tepecik mahallesi meydan so
kak 53 No. İbrahim Özgül, 
Tepecik yokus sokak 911 No. 
Ali oğlu Sami Karaöz, Cedit 
mehallesi Morahane sakak 146 
numarada Mehmet oilu Halil 
lbrahim Karakundak, Pazaryeri 
mahallesi 6 numarada Mehmet 
AliKüçüktepe, birinçi Selimiye 
mahallesi 29 numarada Gaffar 
Küçükkaya, Şeyh mahallesinde 
posta başmüdüriyeti muhasebe 
memuru Ali Riza Tanzan, Kah
ramanlar Şeref sokak 22 No. 
Ali kızı İrfan Batı, Aydın mem
leket ha!;tani sertabibi M. Sü
leyman Belgcr, soyadım almış
lardır. 

iki Giinlük Çocuk 
Parka Bırakılmış 

Dün akşam Bahri baba par
kına, belli olmıyan bir kimse 
tarafından iki günlük. bir ço
cuk bırakılmıştır. Zabıtaca alı

nan çocuk yuvaya teslim edil
miştir. 

Bir Kadına Taarruz 
Kemeraltında Şamlı sokağın

da Osman beyin aile evinde 

oturan İsmail oilu Mustafa ve 
Ali oğlu sıvacı Ahmet, ayni 
evde oturan bayan Gülüzarın 
odasına taarruz ve kendisini 
tehdit ettiklerinden yakalan
mışlardır. 

Şaş al 
Mcınurlar Koopera
tifine mi Verilece ,.? 

Şaşal suyu için Almanyadan 
şişeleri temizleme ve doldurma 
işleri için bir otomatik makine 
getirilmesi için teşebbüs edil
mişti. 

Gelen cevapta modern bir 
makineain 10 bin liraya satın 
alınabileceği bildirilmiştir. 

Bu makine saatta dört bin 
şişeyi temizleyib doldurabilec~k 
vaziyettedir. 

Şaşal suyu inhisannın İzmir 
memurlar kooperatifine veril-
mesi için vilayet umumi meclisine 
teklifte bulunulacağı da haber 
alınmıştır. 

Tem izleme ve doldurma ma
kinesinin İzmirde de imali ka
bil olacağı anlaşılmışhr. Fakat 
İzmirde yapılacak makine saat
ta 4 bin şişe temizleyib dol
duram iyacaktır. 

Bergama da 
Hayvan Sergisi 
Bugün Açılıyor 

Ziraat bakanlığınca vilayeti
mizde iki hayvan sergisinin 

açılması muvafık görülmüştü. 
Bu sergilerden birisi bugün 

· Bergamada açılacaktır. 
Sergide Kıbns eşek aygır

ları dölü katır ve sıpalar teı

hir edilecek ve bun~n sahip
lerine 180 lira ikramiye tevzi 
edilecektir. 

Vilayet Baytar müdürü bay 
Adille Zootkini mutahassısı B. 
Mitat bugün sergi işile meşgul 
olmak üzere Bergamaya gide
ceklerdir. 

Mart ayında Ödemişte de 
böyle bir sergi açılacaktır. O
nun için şimdiden hazırlığa 
başlanmıştır. 

lzmirde GECE Hayatı Yoktur 
Diyenlerin Arzularını Ve Şehrimizin 1-İakiki 

ihtiyacını Temin için 

ELHAMRA 1. Milli K. Sineması 
Büyük fedakarlıklarla YENi TEŞEBBÜSLER - MÜSABAKALAR - UCUZLUKLAR ve 

MUHTEŞEM BİR PROGRAM hazırlıyor. Bundan l.öyle HER ÇARŞAMBA AKŞAMI saat 
21 de ELHAMRA sineması, ıebrimiz yüksek ailelerinin ve sinema severlerinin toplanacağı 
bir yer olacakbr. Çünkü ELHAMRA sineması, bütün dünyanın en büyük, en güzel ve en 
meşhur 1 O süper filmini sabn almağa muvaffak olmuıtur. Ve bunları birbirini müteakip 
gösterecektir. 

Halkımızın ÇARŞAMBA akşamlan sinemamıza muntazamen gelebilmeleri için yalnız ÇAR
ŞAMBA gecelerine mahsus olmak üzere yüzde 45 e kadar tenzilatlı karneler hazırlamııtır. 
Bu kame!er çarşambadan baıka her gün sinema kişesinde satılmaktadır. 
ÇARŞAMBA müsamerelerine mahsus bir de filim müsabakası hazırlanmıştır. Birinciden 

sonuncuya kadar muhtelif hediyeler verilecektir. 
UFA - PARAMOUNT - METRO GOLDVIN MAYER - FRANSIZ - ALMAN ve sair filim 

şirketlerinin yüzlerce filmi arasından seçtiğimiz on filmin birincisi 
27 Şubat ÇARŞAMBA akşamı saat 21 de 

KIZIL ÇARiÇE 
Fransızca sözlü muazzam Paramount şaheseri, Başrolde : Aşkın - Güzelliğin ve 

beyaz perdenin kraliçesi 

MARLENE DIETRICH 
Bu bir sinema harikası, sinemanın ıan'at abidesidir. 
Müsabaka şartlarını, birbirini müteakip göstereceğimiz on büyük fılmimizin reklamlarını ve 

çarşamba ecelerine mahsus tenzilAtlı karneleri ki emizden hemen aldırınız. 

Poliste 
-

Bay llulusi Akgüıııüş 
1'akdir )~dildi 

Bay Huliısi Akgiimii.ş 
Emniyet müdürlüğü adli kı

sım reisliğine tayin edilerek 
şehrimize geldiği günden beri 
muvaffakiyetten muvaffakiyete 
erişen Bay Hulusi Akgümüsün 
İzmirde işe başlama tarihinden 
bugüne kadar geçen müddet 
içinde vuku bulan muhtelif sır
katların faillerinin yakalanma
sında ve çalınan eşyaların mey· 
dana çıkarılmasında gösterdiii 
fevkalade ğayret ve yararltk
lar dahiliye bakanlığı emniyet 
umum müdürlüğü müdürler en
cümenince şayanı takdir görül
müştür. 

Encümenin verdiği takdirna
me dün dahiliye bakanlığından 
vilayete gelmiş ve bay Hulüsı 
Akgümüşe verilmiştir. 

Cidden çok çalışkan zabıta 

amirlerimizden olan Bay Hulusi 
Akgümüşü biz de takdir ve 
tebriki borç biliriz. -Borsa Bütcesi 

.ı. 

Ticaret ve sanayi odası mec
lisi bugün öğleden sonra oda
da toplanarak borsanın yeni 
} ıl bütçesini tetkik ve kabul 
edecektir. 

·-·····"""" 
Yurdaşlara 
Çocuk Esirgeıııe K 11· 

ruuıunun Bir J)ileği 
Din bayramlarında yapılan 

tebrik ve ziyaret masraflannı 
11 Çocuk Esirgeme Kurumu" na 
mına vermenizi rica ederiz. 

Ricamızı kabul edenlerin 
isimleri bayramdan evvel ge
nel merkez tarafından iazete-

. terle neırolunacak bu suretle 
bu iyilik seven insanlar dost
larını kutlulamıt ve dostlarının 
tebrik ve ziyaretlerini kabul 
etmiş sayılacaklardır. 

Avrupa ve Amerikada ölü 
çelenkleri, düğün hediye mas
rafları bile çocuklar ve yok
sullar kurumlarına verilmek
tedir. 

Yurdumuzda adetleri sayısız 
olan yoksul yavrucuklar ıçın 

çok değerli olacak bu usulün 
benimsenmesini ve yayılmasını 
dileriz. 

Ankarada bulunan genel 
merkez tarafından para alın
mıya başlanmıştır. Kurban 
bayramı 15 marta rastlıyor. 

1 Iskin işleri 
Dahiliye Bakanlı

ğıııııı iki 
Mühiın Bildirinıi 
Dahiliye bakanlığından vila

yete iskan ve iskanı adi işleri 
hakkında iki bildirim gelmiştir: 

iskan kanununun neşrinden 
ödce mübadillere ve muhacir
lere iskan haddi içinde veril
miş olan toprakların ve yapı
ların iskan kanununa göre 28 
yıl müddetle borçlandmlmayıp 
daha az müddetle borçlandı
rılmak istendiği müracaatlardan 
anlaşılmıştır. 

Kanunun 39 ncu maddesinin 
son fıkrası bu kanunun neş

rinden öncede mahacirlere is
kan haddi içinde verilmiş olan 
yapı ve toprakların da sekiz 
yıldan sonra yirmi yılda alın

masını açık olarak buyurmuş 
olduğundan kanunun bu buyu
ruğunun tutulması lazımdır. Bu 
müddetten daha az bir müddetle 
borçlandırılanlar veya borçlan
dınlmak istenenler varsa ka
nunun buyuruğuna göre mua
melelerinin düzeltilmesi ge
rektir. 

Adi iskana tabi muhacirlere 
meşi:'ul oldukları san'at ve 
mesle:klere göre verilmiş olan 
mallardan başka malların geri 
alınması gerekmiyeceğine dair 
gelmiş olan diğer bildirimi de 
aşagıya yazıyorez : 

T asfiyei kati ye kanununun 
4 üncü maddesine nazaran, 
muhacirlere iskan adi derece
sinde tahsis edilen malların 
uhdelerinde meccanen ifa olu
narak temliki ve borçlanma 
kanununa tevfikan borçlandı
rılması iycabedilmektedir. 

Bunlara verilen emval arazi, 
bağ ve her nevi bahçeler san
atlarına uygun olmasa bile ka
nunun sarahatı karşısında tem
lik ve tapuya raptedilmelerinde 
tereddüd edilmemek lazımdır. 
Kaldı ki bunlar kendilerine 
tahsis ve temlik edilen emval, 
arazi, dükkan, bağ ve bahçe
leri sekiz on senedenberi imar 
etmekte olduklarından ve temlik 
kanunile kanunu medeni hük
müne göre müruru zaman dahi 
hasıl olduiundan bu iibilerin 
temlik muamelelerinin ikmalile 
artık bu meselenin ortan kal
dınlmuı muvafıkbr. 

111111 --

İnhisarlar 
Bir Depo Yaptırıyor 
İnhisarlar idaresi tarafından 

Alsancakta yapılması takarrur 
eden imalat deposunun inşaa
tınm ihalesi .için bugünlerde 
umum müdürlükten emir bek
lenmektedir. ---·····-·. 

Bir Hiç Yüzünden 
Sopa İle Yaralamış 
Alsancakta Ziya Gökalp so

kağında Mustafa oğlu Osman 
ile seyyar salıcı Süleyman ara
sında bağırarak satış yapmak 
meselesinden çıkan kavgada 
Süleyman, Osmanı başından 
sopa ile yaralamııbr_. Mütecaviz 
yakalanmışbr. 

25 fUUill 19315- .,A 

1 •• 
KOŞ•:l\'IDEN 

Kütüphaneli 
Kahveler 

Dünkü gazetede İstanbuldaO 
alınmış bir telgraf haberi vardı. 
Zannederim; Dahiliye vekaleti· 
nin de alakadar olduğu bu İf 
çok ehemmiyetli bir ihtiyaca 
ameli bir cevab te.:;kil ediyor• 
Kahvehanelerde birer kütüJY 
hane tesis etmek, halkı oku· 
mağa daha fazla alıştırıb, okır 
mağı sevdirmek için şimdilik 
bir kaç nümunc kahvehane ya· 
pılacakmış. 

Bu esas itibarile çok ho!
çok güzel bir te:,;cbbüs oluyorı 
emekleri boşa çıkmasın diyCS 
gönülden dua edeı im. 

Ben bunun eyiliklerini düşiİ' 
nürkeıı aklıma rahat okumak 
rahat ve gürültüsüz okuyabil• 
mek meselesi geldi. 

Eğer bu kahvehanelerde, 
eski tabirle ve tam manasile 
kıraathanelerde tavla, vesait 
gürültülü oyunlar oynanacak. 
olursa Allah selamet versin. 

Mesela: Eline; üzerinde du· 
rulup, düşünülecek bir kitap 
almışsın, okuduğun şeyler ka· 
fana yerleşmek için mutlak• 
sükun ve sükunet ister. Lakin 
öteden garsonun kapı kena· 
rından ocak başına; nağmeli 
ahenkli, . inceli, kalınlı yüksele 
sesi bir emir verir: 

- Şekerli bir 
- Çay yap, 
- Dol bir, az şekerli, 
Yanı başında Şimşir tahta• 

nın üstünde çat, pat tavla gU· 
rültüsü .. 

- Şeşbeş, 
- Dubara, 
- Oradan kaç.. Bu kapıyı 

kaparım. • 
Derken sağ tarafında hara"' 

retli bir münakaşa, sağdan, 

soldan; sun'i bulut yapan bonı· 
b3lara taş çıkartacak bol siga· 
ra dumanlan. 

Kulakların dolu, burnun, bo· 
ğaz.ın nefesini alamamaktan 
tıkanmış sıkıntılı bir halde zor 
la .satırları takip edip dururken 
birde: 

- O o o. Azizim çoktan beri 
görünmiyorsun, ne alemdesin 
yahu! Seni gören cennetlik. 

Kabilinden bir mukaddime 
ile bir ahbap yanına gelirsedür 
artık bu defterin yapraklarını .• 

Bu iş düşünülürken bunlar da 
göz önüne alınırsa okumak zev· 
ki halkta daha iyi yer eder. 

TOKDIL -·-.-
Rüşvet Davas! 

Bugün Asliye Cezada 
. Devam Edecek 
Rüşvet almak iddiasile maz"' 

nun emlaki milliye muhasebe· 
cisi bay fevzi, muamelat kitibİ 
bay Tevfik ve dosya memur11 
bay Sıyamettin haklanndaki 
muhakemeye bugün asliye cez• 
mahkemesinde devam edile
cek bu celsede müddeiumUJllİ 
iddiasını serdedecek ve maz
nunlar müdafaalarım yapacak· 
lardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Açık Muhabere 
Eşref paşa lkinCısüleymaniye 

mahallesi Halidefendi sokağın
da bay Osman Nuri Öztulu11• 
İdarehanemizden sorduğunuı 
zit elyevm saylavdır. 
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V. Çorçil Mac Donald' a 
Ateş Püskürüyor ••. 
., -·-·-·-
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• P a-rtisinin Sabık Reisi Omu-

1enl Asır 

Loyd Corçun Sözleri Türkiyede 
--------------------------------------------------Evvelce Dünyayı Felikete Sürükli-

zu-,· zua I ... üzumsuz Yüktür Diyor .. 
rv - ,,, 

a .., (l I R) - B. Vins- 1 dırmışhr. Fırkada ayrılıklar Rus Filimleri 
ı · au ~fac Do- 1 olmasmd&m korkuluyor Zira 

rı ~ . l ' l 
b ' , . · •1 n ke 0 a~a { Vinston ÇorçiHn fikrine taraf-
IÖyledı· " . D ıt: eld şun ark·ı tar o!an:ar olduğu gibi Mac 
.. a.:.._ ; • a\.: ona ın artı · 
~'111&! hükumete rıyaset etmesi Donaldın büyük bulıran yılla-
tbıin ıebep yoktur. Labur par- nndaki hizmetini gözönünde 
Plrtin ~abık reisi muhafazakar tutmak lizımgeldiğine inanan-
lir Yİkt 0 muzlannda lüzumsuz lar da vardır. Aynhk başgös-

Bu tir." terirse Avam kamarasının da-
lh-~d söylev muhafazakarlar ğıtılması, yeni intihabat yapıl-
- ........ d . b. enn ır tesir uyan- ması zaruri olacaktır. 

AVusturf ;···Bakanlan 
londra Ve Roma Görüşmelerinin 
Neticesinden Çok Memnundurlar 
patis 

,. 24 (A.A) - Avustur-
liti '-tbakanı B. Şu,nii ile ha
.ıe:• bakanı B. Berger V al
ı....~ .••tbuata beyanatta bu
~dır. 
1q 7'bakan ezcümle demiştir 

S. - Seleflerimden başbakan 
i~el tarafından Avrupanın 
hirJi .. ~1• ve ilmi aahada mesai 
oı... mai temin için ba,lanmıı 
dir. Fetere devam edilmekte
)• t~ bu eserin Avuatur
lcal,e . .~. esasiye kanununun 
.._ ttirdirı yeni e1Ulara l'Öre 

li.a; ta~ili icabetmiftir. 
L.... ..~!e bakanı ise, banıı 
~··~clir ta ·tiaaa_ en Roma ve Lond· 
.....:.;;IVllldan ötlrll pek 
10ııra A oJdutmıu ıayledikten 
laer•- ~anın dalına ve lltse )p .. _ t.ltu ....,..ı tamamen müs-
te1İd lcaı.ıaaı lizım geldifini 

tbniıtir. 

Paris, 23 (A.A) - Kriyon 
otelinde yapılan kabul mera
siminde bay Boduen Dolfusun 
ulusal siyasasını takip eden 
Avusturya bakanlarını selamla-
mış ve bay Şuşnig cevab ve
rerek Parist~ iÖsterilen güzel 
kabulden dolayı pek ziyade 
mütehassis olduğııınu ve Avru
pada ikinci Alman devletinin 
mümessili sıfatile Fransanın da 
kendileri tarafından takib edi-
len banş ülkülerini takib etti
jine kani olduğunu ıöylemiı. 
Burada Fransayı ve Fransız 
ulusunu selimhyoruz, demi,tir 

Rariı, 23 (A.A) -AYUSturya 
ve Fransa dış itleri bakanları 
Iİyasi ıube m&dürleri bu sabah 
toplanarak muhtelif mes.Ielerin 

"Ye bilhUM lıdMtlir meselelerile 
mcıgul olmutlardır. Bu mese
leler bugün saat 17 de bakan-
lar arasında yapılacak son gö
riifmeden sonra kat'ı ıekil ala
cakbr. 

Habeşistan Bitaraf Mıntaka 
a Tesisini Kabul Ediyor 

~.?~A 24 ( A.A ) - Habq mıntakasmda H'1>eı kumanda .. 
Li; '141 eti Habqiatanın bitaraf nı Vardairdeki ıtalyan kuman-
~~taka tesisini kabul ey- danı ile temas etmiştir. 22 Su-
leriı&d 9 ;ve 12 Şubat tarih- bat tarihinde Hnbet kumada-
lllitti;• t~d ettijini teblii et· nına ltalya hariciye bakanlığı-
11a6z.k u DUntakanın teaisini nm cevabını bekleme•i için 

ere etmek Ozere Guvie emir verilmiştir. 

SiNEMASI 
BU BUN Telefon aıeı 

iki Büyük Filim Birden 

1-MULEN RUJ 
CONST ANCE BENNET'ın temsil ettiği ve yüzlerce 

tarafından yapılan büyük varyete numaraları ile 
süslenmİf bir san' at Abidesi 

2. Bir Gönül Böyle Avlandı 
d ka.< Francis ve Georg Brent ile Glenda Farrel tarafın
•ıı temsil edilen büyük qk ve ihbras filmi .• Ayrıca •. 
3 - FOX dünya havadisleri (Türkçe izahatlı) 
4 - arkıcı kovbo lar renkli fantazi komedi) 

BıSeanslar: ÇU'famba uat 15-19 MULEN RUJ 17-21,15 
R GÖNÜL BOYLE AVLANDI 
Perşembe saat 13 te Bir Gönül Böyle Avlandı filmi ilave 

r-ası olarak g6sterilecektir. 13-15-17-19 seanslan 

2 alebe . seanslandır. Cuma 11-15--19 Mulen Ruj 13-17 
l~S Bır Gönül Böyle Avlandı 

umartesi, Pazar, Pazartesi günleri 
Bi>ylc avlandı 17-2115 Mulen Ruj 

Dikkat • Her 
1

giln 21 15 seaıı11 ucuz halk seansıdır. 
li • Bu seans için fiyatlar birinci 25 balkon 35 

Uluai 50 k tar. 

1yen Silal:lan-;.u_ Yarışı Yine Başladı,, 
Mancester, 24 (A.A) -

Bay Loyd Corç dün bir ziya
fet sonunda irat ettiği bir nu
tukta bilhassa şunlan söyle
miştir: 

Şahsen serbestmübadele taraf
tarı olmakla beraber hükiimefüı 
tarife politikasına kıymetini i5-
bat edebilmesi için zamana bı
rakmak lazım geldiği kanaa
bndayım. 

Bundan sonra cih~n siyase
tinden bahseden Loyd Corç 
tehlikelerle dolu fakat ulusla-
rın umumi bir silasızlanma 
için gayretler sarfettikleri bir 
devreden sonra evvelce dün-

Moskova, 24 (A.A) - Ode
sadan buraya gelmiş olan B. 
Burhaneddin Mehmet ile B. 
kamil Halil Tas Ajansının bir 
muhabirine beyanatta buluna
rak, Sovyet filimlerinin Tiirki
yede pek ziyade muvaffakıyet 
kazanmakta bulunduğunu ve 
iki memleket arasındaki dost
luk bağlarının hergün daha 
ziyade kuvvet bulmakta oldu
ğunu söy.emişler ve Moskova
daki ikametimizden istifade 
ederek Türk ve Sovyet sinema 
artist eri teşriki mesai çare ve 
vasıtalarını artbrmak için aza
mi faaliyet te sarfedeceğiz 
demişıerdir. 

Zehirli Gazlar 
Hakkında Bir Konferan~ 

yayı felakete sürük!emiş olan Kastamonu 23 (A.A)- Dün 
silahlanma yarışı devresinin Dünyanın en ağır umkları bit-i 155 m ilimetrılik diyeti 78 'l1l i- Halkevinde gaz kursundan da-
başladığını söylemiş ve aillh- limetrelik iki topla -ve 9 mefralyozla milcMJ1ez seyyar bir kaledfr hiliyceci doktor Seyfi Eryılmaz 
sızlanma tedbirleri ittihaz edil içtimaın Vaşington konferansı \ istikbal için bir nümune teşkil tarafından zehirli gazlar halt-
miş olan yegane uluslar arası oldugunu ve hu konferansın ettiğini ilive eylemiştir. kında bir konferans verilmiıtir. 

• ....... il ........ . 

G. ~azım <;>zaıp 1 Kadınlar Kongresi 
Şerefine Bahkesırde Bır 

Ziyafet Verildi 
Balıkesir 23 (A.A) - Kurul

tay başkanı general Kazım Öz 
Alp şerefine dün akıam C. H. 
Fırkasında bir suvare veril· 
miıtir. 

Sayın general bugün vilayeti 
ziyaret etmit, bir müddet ka· 
larak vilayet itleri hakkında 

valimizden malômat alm11br. 
Kurultay bqkanı bundan son
ra istasyona inmit ve Ankara
ya hareket ebnittir. 

Büdçe Tetkikatı 
Ankara: 25 (Husuai) - Ba

kanlar heyetinin büdçe tetki
kabnı yann (bugün) bitirmesi 
muhtemeldir. 

Urla da 
Halkevleri 
Yıldönümü 
Urla,23 (Husuai) - Halkev

lerinin üçtinctl yildinllm& mü· 
nasebetiyle büyük tenlik ve 
kutlulama proğramı parlak bir 
ıekilde sonuna erdi. Maarif 
memuru bay Hilmi, bayan Me
veddet Tanyeri, Bay Mehmet 
Ali, grup ayar memuru bay 
Lütfü Hamza Okan, muallim 
Bedri Tan yeri nutuklar söyle
diler. 

Ak.-m temsil kolumuz tara
fından verilen mtlaamere blytlk 
bir ratbetle kartılandı. Rol 
alan arkadqlar ufak defek ku
surlara raiJDen tamamen m• 
vaffak olmuı sayılabilir. Kıy
metli Urla halkmm tevecclh 
ve yardımlanna sıparak yok
luk içerisinde bir ıeyler yap
mak, bir varhk yaratmak isti
yeo temsil kolumuz çok deter 
halkımızın sahne ihtiyacını kıs
men olsun giderebilirse ken
dini muvaffak olmuı sayabile
ceiini söylemektedir. 

-Yeni Pullar Basılacak- Yeni 
Posta Layihasına Göre ••. 

Ankara, 25 (Hasqsi) - lstanbulda toplanacak olan kadmlar 
~ongresinin hatır-.sı olmak üzere posta Ye telgraf umum mü
dürlüğünce yeni .»\lllar ç.ıkaılracakbr. 

Yeni hazırlanan posta ve tel~af liyıhasına ıöre devlete ait 
telıraflar da ücretli olacaktır. ........... 
Şimali Atlantiği 
Kolaylıkla Geçmek için 

Londra, 24 (H.R) - lmpe
rial Airveya Şimali atlantik de
nizinin geçilmesi için yeni bir 
ticaret tayyaresi sipariş etti. 
Bir lnıiliz binbaşısmn hazırla
dıjı plina göre bu büyük tay-
yareye romorkör vazifesini sıö
recek ikinci bir tayyare daha 
yapılacakbr. Şimali atlantiji 
geçecek tayyarenin tayyarele-

rin ıimali atlantiği reçmeleri 
için en büyük zorluk fazla 
miktarda benzin hamulelerile 
havalanmamn imkinsızbğıdır. 
Bu yeni sistemde romorkör 
tayyare büyük tayyarenin ha
valanmasına yardım edecek ve 
tayyare bir defa havalandıktan 
sonra romorkör çekilerek bii-
yük tayyare yoluna devam ede
cektir. 

Hava An dl aşması 
İngiliz Gazeteleri A vrupanın Emni

yeti Hakkında Neler Yazıyorlar? 
Londra 24 ( A.A ) - Scru- sa tark mes~lesine baj'lanma-

tator Sunday Times gazetesin- sımn tayanı esef olduğunu 
de yazdıiı bir manalede lngil- yazmaktadır. 
terenin tehdide maruz kalan Halbuki, J. L. Garvin Ob-
ada vaziyetini yalnız himaye ıerver gazetesindeki makale-
için lizım olan nisbette Avnı- linde barıı itinin tecezzi ka-
pa hükümetleri ile mukaveleler bul etmediiinden ve lnglltere 
akdetmesi icabettijini ve haya için blltlbı Avrupa ile elbirliği 
andlaımasımn bütlbı Avrupa yapmak liizumundan bah.set-
emniyeti meselesine ve biJhas.. mektedir. 
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Kastamonu' de Müzeci Hamdi 
Grip Salgını 
Kastamonu 23 (A.A)- Grip 

salgını burada da baı göster
miştir. Merkez ve T aıköprü 
ile okulları tatil edilmiştir. 

25 Yıl Evvel ülmüştü 
lstanbul, 25 (Hususi) - Türk 

asan atika müzesini tesis eden 

Bay Hamdinin yirmi beşinci yıl 
dönümünü tesit için müzede bir 
ihtifal tertip edilmiftir. 

Maraşta 
Fırka Vilayet Kongresi 

Maraş, 23 (A.A) - Cumhu
riyet Halk fırkası vilayet kon
gresi bugün belediye salonun
da tekmil mümessiller, vali, 
vilayet erkanı ve bir çQk din
leyiciler önünde kurulmuıtur. 

Ulu önderimiı. Atat.ürke can
dan baj'hlak ve derin saygıla
nn sunulmasına ve büyükleri
mize de şevk tel 1azılan ya-
zılmasına alkışlarla karar veril
miştir. Kongre reisi Burd1.ir 
aayJavı bay Honoran tarafın

dan okunan idare heyeti ra
pora mOttefikan onaylanmıfbr. 
Kongre yarın da devam ede .. 
cektir. 

İstanbulda Difteri 
lstanbul, 24 (Hususi) - Dif

teri çoğaldığından yarından [bu 
günden] itibaren mahallelerde, 
ilk mekteplerde aşı tatbik edi
lecektir. ...._,. __ 
Fransız Konsolosu 
Şehrimiz Fransız cenral kon

solosu Bay Jan Bilkok rahat .. 
sızlandıtından Fransız hasta
hanesinde tedavi albna alm
mışhr. Hukuk itleri miidllrll 
Bay Fuat Yurdtaı dün hasta
haneye giderek konsolasu zi .. 
yaret etmiıtir. 

ELHAMRA. 
İdaresinde 

Milli Kütüphane 
Sineması 

Bu haftanın zengin prog
ramı devam ediyor : 

1- Malek bira kralı 
2 - Bolero 

3 • Paramount Jurnal 
numara S 

4 - Miki çocuk dadısı 

Bugün halk günüdür 
Fiyatlar salon 25. Wkon 
35, hususi 45 kW'Uftur • 
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- Madam içiyorum... Yiyo
rum ... İşitiyorum... Ve görüyo
rum lakin bana bunJar hep rü
ya geliyor içim bu rüyadan 
ayrılmak için uyanmaktan kor
kuyor yüreğim sızlıyor Madam! 
Neredeyim yoksa yalancı cen
nette miyim: 

- Hayır hiç de yalancı cen
nette değilsiniz. Basit bir ka
dının evinde gönlünü avutma
ia eğlendirmcğe pek az mu
vaffak olan biçare Lükres Bor
jiaom evindesiniz. 

- Ne demek Madam ... Si
zin gibi bir melek talisizlikten 
nasıl ağlaşabilir. Siz ne ister
siniz ki olmaz, sizin bir emriniz
le arzunuıu yerine getirebilmek 
için bütün bir dünyayı altüst 
edebilirim. 

Sezar Borjiya söze karıştı: 

- Bravo Şövalye Lükresin 
dileklerini yerine getirmek için 
hepimiz canımızı vermekten 
çekinmeyiz. Yeter ki kız kar
deşim mesud olsun, yüzü gül
sün. 

Şövalye ağırbaşlılıkla cevab 
verdi: 

- Gerçi ben züğürt fakat 
yüksek ruhlu bir ailenin evla
dıyım. Lakin fedakar bir 
kalbim, titremez bazulanm, 
yüzü dönmez bir kılıncım var
dır ki bunların üçünü de emri
niz altına koymağa hazırım te
nezzül eder kabul buyurursanız 
çok sevinç doyacağım madam. 

Lükres~ 
- Hizmetinizi kabul etmekle 

sevinç duyuyorum şövalye: 
Dediği zaman gözlerine öyle 

bir süzgünlük vücuduna o ka
dar kıvrak bir oynaklık ver
mişti ki bunun karşısında Şö

valyenin nasıl tehammül gös
terdiğini ve kadına sarılmadı· 

ğmı hayretle anmak lizımgelir. 
Sezar ilave etti: 
- Mösyö mademki Lükre

sin bu kadar büyük ınanını 
kazandınız arbk sizin sarayda 
resmi bir sıfatınız olması la
zımdır pederime rica edeceğim 
sizi yanındaki aınlzadekin sını
fına soksun. 

- Başka bir vazife verilirse 
daha sevınç duyarım Mon
senyör. 

- 0... Siz hayli zor iş 
beğenen bir adam ımışsı-

niz. babamın yanındaki asıl

:ıadeler tamam altı asırlık 
ailelerinin asaletini isbata mec
burdurlar. bu yüksek ve şerefli 
memuriyete herkes ean attığı 
halde siz beyenmiyorsunuz. Ba
kalım siz asaletinizi isbat ede
bilecek misiniz? 

Ragastan kaşlarını çatarak 
yerinden fırladı : 

Mon Senyor ( Şinun ) da 
iken asalet adımı sormamış

tmız. 

- Doğru; buna çok müte
essir oldum. 

- Fransada asılzadeleri bir 
bakışta tanırlar. Çünkü asalet 
orada alınlarda yazılıdır, daha 
karşıdan okunur, eğer siz bunu 
alnımda okuyamamışsanız bana 
ne? 

- Bravo şövalye cevabınızı 

çok beğendim kabadayıca bir 
SÖ7: • 

Bununla beraber eğer 

babanızin yanında kalmaklı·
ğımda israr ederseniz Romayı 
bırakır giderim. Zira kilisede 
dua okuyan bir ihtiyara bek
çilik etmek gibi bir vazifeyi 
kendime uygun göremedim. 

- Bravo Şövalye . . Bu !'ıÖ-

zünüzü de çok beğendim .. 
zaten sizin kahramanlığınızı 

evvelden biliyorum bizim Ro
mada ( yenilmez kahraman ) 
şöhretini kazanan Astoryayı 
yere vurduğunuz dakikada 
kahramanlığınıza inanım art
mışb daha bir saat evvelde 
budala hizmetçileri çil yavrusu 
gibi dağıtırken kendimi gül· 
mekten alamadım hülisa her 
bakımdan kahramanlığınız da 
şüphem yoktur. babamın yanın• 
daki işi de sizi bir defa da
ha denemek için söylemiştim 
aldığım kahramanca karşılık 
beni çok sevindirdi brava Şö
valye demek mutlaka benim 
yanımda bulunmak istiyorsu
nuz? 

-Sonu l'ar -

Spor 
Futbol Heyeti 

Ta plandı 
Dün akşam haftalık toplan

tısını yapan futbol heyeti ku
lüplerden gelen evrakı tetkik 
ettikten sodra geçen hafta 
tanzim edilen üç maçlık fiküs
türe göre bu Cumaki maçların 
hakemlerini tespit etmiştir. 

Bu cumaki maçlar: Alsancak 
sahasında: 

Saat lo da Altay - Şarkspor 
(B)takımı hakemHikmet K.S.K. 

Saat 12 de Altay - Şarkspor 
(A) takımı, hakem Ferid 
Göztepe. 

Saat l 4 de İzmirspor - Buca 
(A) takımı hakem Fehmi Altay. 

Saat 16 da Altınordu - Türk
spor (A) takımı hakem Esad 
K.S.K. 

Halk sahasındaki (B) takımı 
maçı: 

Saat 12 de İzmirspor - Buca 
(B) takımı hakem Baha Konur 
Alp (Altay). 

Kliring 
Maliye Bakanlığı-

11111 l3ilcliri111i 
Maliye bakanlığından .ldiring 

hesapları hakkında valiliğe 
aşağıdaki bildirim gelmiştir : 

Ecnebi memleketlerden ge
tirtilecek eşya ve malzeme be
dellerinden kliring esasları 
içinde ödenecekleri için muka
vclenamelerine tediyatın kliring 
esaslarına göre yapılacağı şek
linde kayıtler konulmaktadır. 

Alınan rnalJarın bedellerinin 
hangi memleket kliringine it
hal edilmek suretile ödeneceği 
tasrih edilmemekte olduğu gi
bi verilecek paranın kliring 
esr sları dahilinde Merkez ban
kasına yatırılacağına dair de 
şart konulmıyarak yalnız-Mer
kez muhasebeciliğine ödenir -
suretindeki kayıtlerle iktifa 
edildiği, bu halin tediyede ba
zı zorluklar çıkardı2"ı bildiril
miştir. 

Bundan sonra kliring esasla
rına göre tediyat icrasını istil
zam eden kayıtlerde geçen hu
susların mukavelenameye der
cinin usulü ittihazı lazımdır. 

Tuna 
.. t •• " . .. Y muşıyorlar 

B. Sa ynll:l~llZli~5ı111~~··el'.:ZIA_.İ:&ll .. !m• a-n .. l-a-;ın Görüş Tarzını ~~~i~~! <~! F r~~~; 
Avusturyu tebliğinden anlaşıl• 

Hitlerin Ag~ zından Dinliyecek dığına ~öre, Viyana .h~k~~et~ 
Tuna mısakına prensıbı ıtıba 

----------------_...;~------------------------~~~ riyle muvafakatını tasdik et· Londra 23 (A.A) - Sir Con 
Saymenin Mart ayının ilk gün
lerinde Berlini ziyaretine şimdi 
muhakkak nazarilc bakılmak
tadır. İngiliz dış işleri bakanı 
gelecek Perşembe günü Pariste 
İngiliz teşkilatı esasiyesinin saf· 
haları hakkında bir konferans 
verecek ve ertesi günü Lond· 
raya avdet edecektir. 

Sir Con Saymenin B.Flanden 
ve Lava! ile kısa bir mülakatta 
bulnnmak üzere bu fırsattan 
istifade etmesi çok muhtemel
dir. İngiliz dış işleri bakanının 
Berlinde yapcıcağı mükalemeler 
genel siyasa vaziyetini tetkik 
maksadile basit münakaşa baş
langıçları ol ırak ve hiç bir mu
kavele akdedilmiyecektir. 

Alman hükumeti düşündük
lerini esasen bildirmiştir. Bu 
düşünceler müzakerelerin İngi
liz - Fransız tebliğinde mevzuu
bahis bütün meselelere teşmili 
liıımgeldiği kanaatinde bulu
nan İngiliz görüşiyle tetabuk 
etmektedir. 

Fransız hükumeti de lngiliz
Alman temasını arzuya şayan 

ve faydalı telakki etmekte ve 
Pariste gelecek İngiliz - Alman 
müzakerelerinin umumi barışı 
tanzim gayesine daha çabuk 
erişilmesini temin edeceği ümid 
edilmektedir. 

Bu arada lngiliz nazırının 
ıeyahatını V arşova ve Mosko
vaya teşmil etmesi teklifi Lon
drada teveccühle karşılanmak· 
la beraber bu husasta henüz 
kat'i bir karar verilmemiştir. 
Böyle bir seyahat Mart ayamn 
ilk haftasını işgal edecektir. 
Bu kadar uzun bir seyahat 
bilhassa palamentonun mühim 
içtimalar akdettiği bir zaman
da İngiliz dıt işleri bakanı için 
büyük bir gaybubet devresi 
teıkil etmektedir. 

Londra gazeteleri bu seya
hatı tasvib etmekte vazifenin 
esasını ehemmiyetsiz addetmek
le beraber bu ziyareti avrupa 
meselelerinin tanzimi işini iler
letmek için İngiltere tarafın
dan sarf edilen gayretlerin man
tıki bir inkişafı şeklinde te
lakki etmektedir. 

Daily Telgraf gazetesi, Sir 
Con Saymenin Berlini ziyarete 
karar vermesi akılh adamları-

nın ağzından 
rüş tarzını 

yazmaktadır. 

Almanyanın gö
öğrenebileceğini 

·BERLlN, 23 (A.A) - Gaze
teler İngiltere ve Fransa tara
fından yapılan teklifler hak
kında siyasal müzakerelere 
mufassal yazılar tahsisine de
vam etmektedir. 

Volkişer Beobahter gazetesi, 
şimdi söz sırasının diğerlerine 
aid olduğunu ve Almanyanın 

verdiği cevaptan· bütün mese
leler üzerinde ıörüfmeye hazır 
olduiunu açıkça anlaşıldıiını 
yazdıktan sonra şu mütaleayı 
ilive etmektedir. 

Alman cevabına karşı vazi
yet almazdan ovvel Fransa ile 

İngiltcrenin yeniden aralarında 
görüşmeleri tabiidir. 

Diğer gazeteler daha ziya
de Sovyetlcrin "'üdahalesi ile 

Rheno Uestehslieune gaze
tesi, Almanyanın Fransa ile 
İngiltere arasına katiycn nifak 

sokmak niyetinde olmadığına 
fakat diploması bir tazyika 
katiyen boyun eğmiycceğini 

Berliadea Bir Manzm·a 
meşğul olmakla ve müdahale 
müşahitlerininin yeni İngiliz -
Eranıız müzakereleri karşısın
da olduğu gibi bu müdahale 
karşısında da soğuk kanlılık
larını muhafaza ettiklerini kay
detmektedirler. 

Vstd Uscher Beobahter ga-
zetesi, Fransanın vaziyetini 
tetkik ederek bu vaziyetin 
Almanların müzakere hususun
daki temayüllerine teıil etmi-
yeccğini çünkü Almanyanın 
barış muhafazadaki azminin 
gayet kuvvetli olduğunu yaz

kaydetmektedir. 
Gazete Foncfur, iyi bir si

yasetin tanzimi zamana muh
taç olduğundan alakadarlara 
çok acele etmemeyi tavsiye 
etmektedir. 

Berlin 23 ( A.A ) - Alman 
istihbarat bürosundan : 

Almanya tarafından lngiliz
Fransız tebliiine karşı 13 Şu
bat tarihinde verilen cevaptan 
sonra Almanya ile lngiltere 
arasındaki ilk temas, dün lngi
liz sefirinin Alman hariciye ba
kanı Baron Fon Nöratı ziyaret 

mekle beraber bu misakı bit 

çok devletler arasında akdedi· 

cek muhtelif misaklardan birİ 
addetmekte ve bu misaklart 
hanım mu haf azası için yekdi
ğerinden ayrılmaz bir kül .ta• 
rak telakki etmektedir. Bu 
suretle Avusturya hükümeti, 

Londra tebliğinin esasını teş· 

kil eden akideye temamen i.f• 
tirak etmektedir. 

Fransız - Avusturya tebliğiıt
de kaydedilen tam müsavat 
fikrinin Tuna misakının mes'uci 
bir şekilde al,dini kolaylaşt:Jra· 
caiı iıaret edilmektedir. Habs· 
burg hanedanının yeniden tah!'
avdeti meselesi Paris mükale

melerinde katiyen mevzuu bah' 
sedilmemiştir. Fikir teatileri 
bu suretle mühim bir merbal• 

aşmıf ve Avrupadaki istikrat 
itine geniş bir yardım te111İO 
etmiştir. Görülüyor ki, az bit 
cebir ve hüsnü niyetle ne şt" 
kilde olursa ol!Jun mevcud rniif' 
külah nihayet yenmek kabil 
olacaktır. 

Habeşlileriıı 
"' 

Ôldürdüklerl Kumandaıı 
Marsilya 24 ( A.A) - Uıa1' 

şarktan gelen Porihos vapurd 
Fransız Somalisinde asi Habef 
kabileleri tarafından öldürül
olan vali Be• nard'in cesedini 

etmesile vukuhulmuştur. getirmiştir. 

::=.~.....:-==============;;:;;=..::==========:::.==========================~==~ 
maktadır. 

Fransa - Avusturya Müzakereleri 
Dün Akşam Sona Erdi 

Avusturya Başbakanı Şuşning A vusturya~ın iç 
Ve Dış Siyasaları Hakkında Uzun Beyanatta 13ulundıl 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paris 24 (A.A) - Paris ga

zeteleri, dün akşam biten 
Fransız - Avusturya müzakere
leri hakkında toplulukla mem
nuniyetini ve Avusturya dava
sına karşı teveccühünü izhar 
etmektedir. 

Paris, 24 (A.A) - B, Şuşnig 
ve Serger Valdeneg dünkü ko
nuşmaların sonunda B. Flanden 
ve B. Lavala Avusturya liyakat 
nişanının birinci sınıf büyük 
salibini vermişlerdir. Akşam 
Avusturya sefaretind., verilen 
ziyfette bütün resmi erkan ha
zır bulunmuştur. Avusturya na
zırları bu~ün Londraya hareket 
edeceklerdir. Bu ziyarete Av
rupa veriyeti hakkınde basit 
bir fikir teatisinden daha üstün 
bir ehemmiyeti haiz olacaktır. 

Avusturya nazırlarının Londrada 
İngiliz devlet adamlarına mali ve 
siyasi meselelerdeki İnailiz gö
rüşlerine dair oldukça açık su
aller irat etmelerine intizar 

edilmektedir. Mali mesele ola
rak Avusturya şimendüferle
rine İngiliz sermayesi yatırıl
ması keyfiyeti mevzuu bahs
olacak ve bunun mukabilinde 
İngiliz senayiine mühim mal
zeme siparişleri yapılacaktır. 
Siyasi meseleye gelince; Ro
ma' da düşünülen istişari misak 
ile Habsburg hanedanının 
muhtemel bir avdeti hakkında 
lngiliz devlet adamlarının mü
taleaları sorulacaktır. Bu son 
mesele hakkında Viyana'dan 
gelen haberlerde Habesburg 
hanedanının avdetiyle ulusal top
lanma gayretinin kolaylaştırıl

mış olacağı ihsas edilmektedir. 
Tahmin edildiğine gör~ İngiliz
ler vaziyeti oldu~u iibi muha
keme edeceklerdir. Londra 
hükümeti Habsburi hanedanı
nın tahta avdetine mutl•ka 
muarız değildir.:Çünki bu av
det keyfiyeti herhangi bir mu
ahede ile menedilmemiştir. 

Mamafih İngiliz hükümetinif 
Roma da Fransız - ltalyan te~ 
liği ile ileri sürülmüş olan is' 
tişari misak akdini tamaınelJ 
müstakil telakki ettiği ve tab• 
ta avdet meselesinin derh,ı 
mevzuu bahsedilm~mesini ter' 
cih ed'!ceği söylenmektedir. 

Paris, 24 (A.A) - Başb•· 
kan Şuşnig ve hariciye bak•" 
nı Berger Vaideneg matbu•1 

mümessillerini kabul edere• 
Avusturyanm iç ve dış siyas•' 
ları hakkında beyanatta btJ' 

lunmuşlardır. 

Baıbakan Şüşning memle"e' 
tin krallık rejiminin inkıraııtJ: 
dan ötürü bilhassa geçirdi~ 
iktisadi mücadeleleri mcvzull' 
bahsederek Monsenyor Seipe: 
Iin uluslar arasında iktisacl• 
ve manevi bir el birliği pretJ' 
sibi tesis ettiği ve Dolfiisıl0 

Fransız devlet adamlarıyle te' 
mas etmek için hiçbir f ırs•tt 

- Sonu 8 üı cı ::>ultifedc -=" 
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!:iEZARLAR DEVRiNDE BİR ŞARKLI PRENSES 

LEOPATRA 
MISlR KRALİÇESİ 

-25- YAZAN: PAUL REBOUL T 

İhtiras 
Bu çocuk Antuvan ile KJeo

Patra arasmda birleşmeyi kuv· 
Vctlendinnişti. 

Antuvan sayesinde Sezar-
Yon' · . ' J4b un. rakibı olan Oktav mağ-
u edilecekti. Mısır istiklalini 

:ubafaza edecekti. Hindistan 

1 
•sıra katdacakb. Habeşcli, 

ran s · k eh. urıye, Ermeniıtan çok 
teu lciJetJi bir şark imparatorluğu 

ş edeceklerdi. 

1 
Neden bu yığın yığın insan-

ar ve servetler yavaş yavaı 
fU anm.k b ""}k } . ' f --g-.. gar u e ennı , 
b:r sert ltalyaya , şu har-

Gol diyarına , şu 
~şı İberyaya, şu işlenmemiş 
~ınanyoya hakim olmasınlar? 

y arayın bahçelerinde, Sczar
on 7 Yaşında bir çocuğa ya

raşan oyunları oynarken Antu-
van KJ ve eopatra onu şefkatle 
seyrederlerdi. Kraliçe sorardı: 

-:- Kuçücük başından neler 
gcçıyor acaba? 

d -: Hiç tüpbes;z, onun yaşın
a .ıken benim kafamdan ne 

&cçıyordusa o ... İki yıla var
tnaz ·· . 

• curetı ele alacak ve bizi 
he kadar meraklara sokacaktır! 
0 

- Onu daha çok seveceğiz 
"akıt ... 

,. ... -k Sonra, l:>ir delikanlı ola-
- tar O k cih · va at onu bana ter-

cdcceksin ..• 

;; Buna nasıl inanabilirsin? .• 
nı .ntuvan çocuğun baş çevir-
0 csınden istifade ederek Kle
J!atrayı şiddetle kucakladı. 
"':_•Jiçe nıesut bir hayret nidası 
~•ardı. 

d. ':ienç kraliçe Antuvanın ken
ısıne 't ld 1( . aı o u~unu duyuyordu. 

b ~adi güzelliğinin cazibesine 
a alık bailanm da ilave edin-

~, Antuvan onun yalnız " dos
,, deiil, aym zamanda "ada

nıı,, olnıu!lltu o y • 

b·ı· ndan ne isterse onu yapa
ı ırdi B · u kumandan onun ta-

&avvurlarının en güvenilecek 
Ya~dınıcısı idi. 

işte o vakit Kleopatra türlü 
tnakineleri olan bir ordu kur
ana~ 
h ga baıladı. Kayalar fırlatan 
arp aletJerini, hisarlara çar
~acak nıancinikleri kaldıracak 
~?1ekler, kızgın yag fıskiyeleri, 
ır kaleye hücum edenleri 

Yakalayıp yerden kaldırmağa 
llıahsus çengeller yaptırdı . 
~copatra askeri makine mu-

Cltlerin' . . ı. ı teşvık edıyordu. Bun-
; da, her mutat, fiat tayin 

~ erken hırsızlığa yanaşıyor
•rdı. Fakat Kleopatranın buna 
Ptk •ldınş ettiği yoktu. Bili
Yordu ki dış düşman ile savaştal 
:~ra meselelerinin yeri olmaz. 
ır zafer öyle büyiik bir ka

~ançhr ki şunun bunun ondan 
istifade etmesine de müsaade 
tdileb·ı· ı ır. 

Hayal Sukutu 
. - Hemen hareket etmeli

t•ın · · Haydi ! Ata ! Yaıasm 
•:; 1 .diyordu Antuvan .. 

ralıça, inanamıyarak, ıordu: 

- Bu heves de ne oluyor? 
Hem endişeli, hem mağrurdu 

bunu sorarken. Ani bir üzün
tüyü mağrur bir eda ile giz
lemeğe çalıfıyordu. 

- Evet, diyordu Antuvan, 
hareket etmeliyim . . . SkıUer 
ve Suriyeliler birleımifler, Ro
ma kuvvetlerini tehdid edi
yorlar. 

Bu •özleri dolaıık bir diJle 
söylüyordu. Zira bir müddetten 
beri adet edindiği aarhoıluk 
tan pek ayılmamışb daha. 

Onu kırmamağa karar ve
ren Kleopatra sordu: 

- Peki, bu sırada ben ne 
yapayım? 

- Ha... Dur... Bakarız ... 
Ha... Şimdilik ne karar ver• 
mek lazım geldiğini bilmiyo
rum... Sana haber gönderirim ... 
Bacakları üzerinde biraz yal
pa yaparak ayaga kalkmıştı. Fi
loya yelkenleri açmak em
ri verilmişti zaten gemiler 
harekete başlamışlardı. Sahilde 
bunların etrafında halk kayna
şıyordu. Erzak yükleniyordu. 
Askerler gemilere geçiyorlardı. 
Birdenbire verilen emir, asker
leri İskenderiyenin uyuşuklu
iundan uyandırmışb. 

KJeopatra gebe olduğunu bi
liyordu. Antuvan'ın hareketi iki 
taraflı bir üzüntü idi. Bununla 
beraber, önüne gcçilemiyecek 
bir şey nasıl kabul edilirse, 
o da bunu öyle kabul etti. 

Bir Mart akşamı Roma ga
lerleri iskenderiye limanından 
çıkhlar ve açık denize açıldılar. 
Saraym taraçasından Kleopat
ra, etrafında kadınları olduğu 

halde, bu hareketi iÖzctliyor
du. 
Güneıin battığı yerde, me

nekşe rengi yükselen kocaman 
fener kulesi Anutuvamn yer-

leştiği gemiyi gizlediii :ıaman, 
Klcopatra karnında taşıdığı 
yeni ç.ocuiun babasını ancak 
dört sene sonra tekrar göre
ceğini aklından bile geçirmi· 
yordu. 

Bu defa, alb ay sonra, tek 
bir çocuk değil, biri kız, biri 
oğlan, ikiz yavrular getirmiıti 
dünyaya. 
Oğlana Aleksandr - Helyos, 

kıza da Kleopatra - Selene adı 
verilmişti. Biri güneşe, di&'eri 
aya ithaf olunmuştu, 

Bir Rakibe 
Kleopatra yalnızlık içinde 

doiurmuştu. 
Çünkü, ondan uzak kahnca 

zaif Antuvan hertürlü teairJere 
tabi oluyordu. 

Atinaya gitmitti. Kansı Ful
vi orada onunla buluıtu. 

Bu, acıklı bir mülakat old11. 
Fulvi koca.sının Mısır kraliçesi 
ile olan münasebetlerini bilmi
yor deiildi. Bunu tiddet1e An
tuvanın yüzüne çarpb ve yalan
cılıimı, söz bozanhimı ortaya 
attı. 

Bu dev ıribi adam bir .ıaifti. 

kendini iyi müdafaa edemedi.Bu 
kadına hakim olmak için la
zımgelen azmi bulamadı. Özür 
diledi. Pişmanlık gösterdi. Kle
opatranın kendisi için bir şey 
olmadığına ve kendisinden ol
duğunu iddia ettiği çocuklarla 
da artık alikadar olmıyacağına 
yemin etti. 

F elakettten büyük bir acı 
duyan Fülvi bir ay sonra öldü. 

Arbk Kleopatranın idaresi 
albnda oJmıyan Antuvan ma
nasız ve hedefsiz bir hayat 
sürdü. Birindizi de Oktav ile 
buluştu ve sulh imza etti. Fazla 
olarak da Oktav'ın kız kardefİ 
olup bir kaç aydan beri dul 
olan Oktan ile evlendi. 

Merasim ilk teşrinde, birçok 
halk huzurunda, alkışlar ara· 
sında yapıldı. iki rakibin niha
yet anlaşmasından ve Akdeni
.zin bütün kıyılannı müteessir 
eden bu savaşın neticesinden 
nasıl sevinmezlerdi ? 

Kalnblrader 
Antuvan ne kadar dinç, cüs

seli ve sıhhatiı i~c, küçük, zaif 
ve cıh:ı olan Oktav'da o nis
bette huta bir insan hali gös
terirdi. Sol ayağı biraz topal
lardı da .. 

Teni yeşilimtrak ve soluktu. 
Saçları soluk san renkte idi. 
Derisi üzerinde sarı lekeler 
vardı. Diıleri bozuktu. Burun 
delikleri ince idi. Saçları hiç 
taranmıta benzemezdi. Bütün 
bunlar acınacak bir duygu u
yandırırdı. Onun, basta bir 
vücutla beraber, bulanık bir 
ruha da malik olduK-u hissedi
lirdi. 

Oktav son derece parlak 
olan büyük gözlerilc müftehir
di. Onun göze çarpan bütün 
hususiyeti bu idi. Temizliğe 
biç dikkat etmezdi. Hamama 
nadiren gider ve hiç de ban
yo almazdı. 

- Scınu Vaı---· -
Bir İddianın 
Muhakemesi 

Bayan Emine Kıbrıslı 
Mıdır Yoksa Giritli Midir 

Kendisi aslen Kıbrısli oldu
gu halde ıırf iskandan bir. ev 
alabilmek maksadiyle kendinin 
Giritli olduğunu söyliyerek 
ve bunun için icabeden bir de 
mahalle şahadetnamesi tanzim 
ettirerek iskandan bir ev al
mlJ olmak iddiasile mahkeme
ye verilen Züb~yir kızı aynacı 
Bayan Emine nam.ile anılan 
hakkında Ağırcezada devam 
etmekte olan muhakeme bit
miştir. 

Dinlenen şahitlerin bir kıs
mı Bayan Eminenin Kıbnsh 
olduiunu ve orada doiduğunu 
saylemişlerdir. 

Bayan Eminenin sabıkası 
olup olmadıiuıın sorulmasına 
karar Yerilmiş ve mühakeme 
5 marta bırakı.lmısbr. 

Balta ile Kafaları Kesildi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aşk Yüzünden Casus OlanlkiAlman 
Dilberi Fraklı Ve Beyaz 

Eldivenli Cellid Elinde Can Verdiler 
-------------------------

Güzelliği ile Benita Von 8erg Ve Bayan Nutzneri Bü-
yüliyen Sosnovski Bir Çok Casus Kadınlar Kullanıyordu 

Telgraf haberlerimizde, Leh- ı büyü~ bir aşk oldu. Lehli ~·: 23 yaşı~da bir ge~ç k~z~ı.Ordu 
li casus Von sosnovoskinin aleti ha bır kurban yapmıtdı, yanı bakanlı2'ında daktilo ıdı. 
olduklan için iki güzel Alman Benito arbk onun pençesine Askeri vesikaların kopyala-
kadınının idama mahkfun ol- düşmüşdü. rını bayan Von Berge veren 
duklannı ve ertesj gün balta ldSewvenh bdir dskadımnf damk~khkltedir o idi. Bunu~ için.kLutzovd_mkke~-
·ı k f ı k ld w o ugu u u uz e ar a, danında bır anti acı u a-
ı e a a annın opan ıgını k d h. b ı d A k 
b·ıd· . .k B li d b . d bayan Van Berg aşı ın an ıç nında uluıur ar ı. vu ah, 

1 
_ ırmışti · ~r 0 enfsilu .. 1 ~ birşey esir2'emek istemedi. Hiç mahkeme tarafından tayin edil-

hakkında aldıgımız ta ab a şüphesiz, yaptığı işin götülü- miştir. Zira genç kızı müdafaa 
aşağıya geçiriyoruz: ğünü anlamıyarak, bu adamın için Varşovadan gönderilen 
ihanete Merhamet Yok elinde bir alet oldu. Zira avukatı Svolcuski mahkeme ta-

Berlin 19 şubat - Alman Sosnovıki • Bay Von Ber2''in rafından kabul edilmemişti. 
hukiimetinin ihanet suçuna bu sırada - yani 1934 bqlan- Mahkemece gösterilen aYUkat, 
karşı berkesin bilmesi ıçın gıcında - yeni bir avizo motörü genç kızın bütün bir aileyi 
Bayan Van Berg von Falken- icat ettiğini biliyordu. Bu ihtira geçindirmeğe mecbur olduiu-
hayin ile Bayan Von Nutz- o kadar mühimdiki B. Gömiı nu ileri sürerek başını kurtar-
nerin idam edileceklerini bil- mühendisi - tabii kansile bir- maj'a çalıpnış ise de beyhude 
diren iJinlar daha akşamdan likte - yemeğe davet ederek yere \liraşmışbr. 
bütün ilin direklerine asıl- iltifatta bulundu. Diğer bir casus kadın da 

k Bundan tam dört hafta ıon- bayan Von Jenadır. Bu genç 
mıştı. Geçenler durup 0 uyor ra kadm teıvkif edilmiştir. kız Hohenzollern hanedanına 
ve söz söylemeden uzaklaşı- Benito'nun yapbit ilk casus- mensuptur. Fakat casusluğun 
yorlardı. luk dejildi bu. Tevkif edildiği cezası olarak idam cezasını ia-

Ôğreneceklerini öğrenmişler- ' vakit, bir senedenberi Lehli- de eden kanun kabul edildik-
di. Bu ihtar ilinları beklenilen nin hizmetinde bulunuyordu. ten sonra hareketine devam 
netiçeyı verdi. Bununla beraber, Ve onunla yalnız Lehistan he- ettiği ispat edilemediğinden 
cezayı biraz aiırca bulanlar da sabına çalışbğı da iddia edi- ölüm cezasmdan kurtulmuştur. 
var ... 

Marefal Falgenhaynın 
Gellnl 

Şu Beiuk von Berg'in talii 
ne maceralıf 

Genç ve çok güzel, biraz da 
züppe olan bu kadın hiç de 
kendi halinde şehirlilere ben
zemezdi. Ona 2'üzel Magda 
lakabı verilmişti. Lükse,balolara 
meraklı idi. Bir kibar toplan
bsı olmazdı ki orada bulun
masın . Bununla beraber, 
eğer Lehli Sosnovokiye rast 
g e) m ese y di biç şüphesiz 
hayab, diğer bunca kadınların 
yaşayışından farksız olacaktı. 
Fakat, maceraya başmdan baş
lıyalım : 
Şu güzel genç kız, Benita, 

ilk önce Von Falhenhayn is
minde birile evlendi. Hani, U
mumi harpte yurdumuzda ku
mandanlık eden mareşal Fal
kenhayn var ya, işte onun ye
ğeni ile. 

Zaten kızın kendi ailesi de 
yüksek bir ad taşır. Zollikofer 
Altenkllngen ailesi, annesi, ba
bası öldükten sonra, meşhur 

tayyareci Von Ricbtoffen'in 
amucası ile evlenmişti. 

Fakat yeni evliler, yani Be
nita ile Falkenhayn pek meaud 
olmadılar. Bazılan kabahati 
kocada buluyorlar. Bazıları da 
aksini söyliyorlar. Her ne ise, 
kan koca çok geçmeden ay
ayrıldılar. 

Me,'um TesadUf 
Bir gün Benita, Siemens 

fabrikalarının müdürü olan Van 
Berg adlı birine rast 2'elir. Şu
nada dikkat etmeli ki, bütün 
bu dava esnasında B. Van Ber
gin adı bir defa bile söylen
memiştir. 

Bu mühendis ile genç kadın 
arasındaki evlenme belki dahn 
mcsud olacakdı. Heyhat, Sos
novski ıenç kadının yolu üze· 
rine çıkdı. Bu, tam minasile 

lem ez. Nihayet, çete ile iliıiği olan 
Filhakika bayan Van Berg beşinci bir suç ortağı da var-

bir çok hüküm.etlerin merke- dı. Bu da bir Ermeni prensesi 
zinde uzun zaman oturmuştur. imiş. Fakat vaktinde ortadan 
Hatta Paristeki bazı kibar kaybolduğu için ondan bahse· 
alemlerinde bile ona tesadüf dilememiştir. 
edilmiştir. ,,Jurek Kof. lmdadımal" 

6Uzel Yurek 
Yurek, Leh dilinde Jorj de

mektir. Sosnovski güzel bir er
kekti. Bir casusun hayatında 
bu büyük bir muvaffakiyet ami
lidir . .Kadınlar bu adama güç 
mukavemet ederlerdi. Bunun 
delilini mi istersiniz ? Daha 
geçen hafta, muhakeme esna
sında, birçok kadınlar sadece 
onu uzaktan görebilmek ümidi 
ile, saatlarca bekleyip durmuı
lardır. 

Sosnovski eski bir zahitti. 
İlk önce, harp sırasında, Avwı-
turya ordusunda hizmet etti. 
1919 dan sonra da Leh tabü
yetine geçti. 

Son yıllarda akla hayale 
sıimıyacak kadar müthiş 
bir faaliyet sarfetmiş ve mem· 
leketine ekserisi son derece 
mühim malfunat vermeie mu
yaffak olmuıtur. Hatta 1934 
yılı başlan~cında, Alman ordu 
bakanhiımn koskoca bir sefer 
planım bile e)e geçirmiştir. 

1934 Mayısında bu adamın 
tevkifi çok meraklı olmuştur. 
Sosnovski büyük bir balo ve 
müsamere hazırlamıştı. Buraya 
bir çok şahsiyetler davet edil
mişlerdi. Konuklar arasında, 
geçen 30 haziranda kurşuna 
dizilen B. Ernest de vardı. Her iı 
yolunda gitmiıti. Fakat konuk
lannı tefyİ ettiği ıırada, dCSrt 
emniyet memuru merdivenin 
atağııında onu beldeyorladı. 

Tam da v•kti idi, Zira Sos· 
novski ertesi gün Berlinden 
Varıovaya gidecekti. 

Şurası da dikkate değer ki 
bu casus aylarca Ordu bakan-
hğının tam karıısında bir apart
manda oturmuştur . 

Ba,ka Suç Ortakları 
Ba,ka Kurbanlar 

Bayan Von Nutzner, ancak 

Hükiım tefhim olununca ya-
m geçen cumartesi günü, Leh 
sefiri Hitlerden af hakkıaı 
kullanmasını rica etti. Führer 
katiyen buna yanaşamayınca 
avukat iki mahkôm kadına 
elim haberi bildirmiye mecbur 
oldu. 

Cumartesinden pazaratesine 
kadar, ltayan Van Berg şiddetli 
sinir buhranlanna tutuldu. Bir 
suaya haykırıyordu: 

- Yurck, yetiı imdadıma! 
Bu istimdadı duyan olma

mıştır. 

Dün sabah, Hitlere yeni bir 
af istidası ğönderilerek bu da 
neticesiz kaldıktan sonra, ka
dını idam etmek üzere al
mağa geldiler. Kendisi za
ten diriden ziyade ölü aibi 
idi. Ne ustura ile uzun saç
lan kesildiği zaman, ne do 
Magdebur2' şehri resmi celladı 
tarafından gözleri bağlandıiı 
zaman hiç mukavemat iÖa
termedi. 

Plotzensee hapishanesinin 
avlısmda kurulan küçük tahta 
sıra önüne diz çöktü. Bir söz 
söylemeden, başını celladın sa
tırına uzatb. 

Cellad frak giyinmiı, beyaz 
eldivenler geçirmişdi. 

Satır inince, baş bir tekne 
içine yuvarlandı. 

Ardından, aynı manzara, 
di&'er genç kız Van Nutzver 
ile tekrar edildi. 

Berlin ahalisi arasından se
çilmiş oniki vatandaş ile ha
kimler ve avukat tarafından! 
"Vatana karıı ihanetin ezil· 
diği,, hakkındaki zabıt vara
kası imza edildiii .zaman saat 
tam ondu. 
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Ben De Altın Yaptım! 
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Dunikovski Adlı Bi 
Topraktan ltı 

e ~~ ··ı1endisi 

ıkarıy :rG 
• 
ır Gazeteci Tecrübede 

Toprak Altın 
Haz r Bulundu : 

Ü U}Of 
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1\llucid Mi; Dolandırıcr Mı ? 
Okuyucularımız belki hatır

lar : Pariste bir vakıt Fransız, 

hatta dünya umumi efkarını 

merakta bırakan bir dava ol
muştu. Dunikovski isminde 
Lehli bir mühendis, " Altın 

yapacağım ,, diyerek bir şir-

ket yapmış, binlerce kişiden 
milyonlarca frank dolandır
mıştı. 

Mahkemede 
Duni kov ski 
hadisenin do
landırıcılık ol
madığını, zira 
gerçekten al
tın yapan bir 
ınakine keş·· 
fettigini söy
lemişti. O va-

t 
ı kıt maznun, 
Santral mü
hendis mek-

ni bir alemdir. Güneş menzu· 
mesi gibi bir şeydir. Hiçbir 
kuvvet bu ilmin kabuğunu de
ğiştiremez ki mesela kurşun 

al'tııı olsun. Fakat herhangi ci
simde olursa ohmn, henüz ta-

mamile teşekkül etmemiş mo
lekülfer olur. Alfa ~uaının bom
bardumanı altında bu mole:. 
küllerin tam hale geçmesi ko-

tebinde maki- Sau Remodaki villmwıda altıu .'Jfl/H!fo r 

nesini kurmuş, hakimlerin ve laylaşır. Tabiatın 2000 senede 
mutahassıslann nezareti altında elde edeceği netice bu suretle 
tecrübelere batmıştı. bikaç saatta ele geçer. Bütün 

Altın yapacak mı, yapmıya- mesele bundan ibarettir. işte 
cak mı ? Suali zihinleri işgal ben de topraktaki henüz tam 
ediyordu.Dunikovskinin Pariste- manasile altın halini almamış 
ki makineıinden aJtın çıkmadı. molekülleri asıl heyetlerine 
Çıkmadı amma, adamcağız bu- sokmakta ve böylece daha ik-
nun için kendini mağlup say- tisadi bir şekilde altın ~stihsal 
madı. Serbest olarak tecrübe- etmekteyim. 
lerini yapmasına müsaade edil- Karışık Bir Maklna 
mediğini, makinesinin diğer 

mühendisler tarafından kurca
lanarak bozuldu2unu iddia etti. 

Şimdi Dunikovski ltalayanın 
San Remo şehrinde serbest bu
lunuyor ve tecrübelerine devam 
ediyor. Tecrübe de Söz mü ya? 
Dunikovski balçıktan her gün 
altın çıkarıyormuf. San Remoda 
oteller dolmuş, herkesi altın 
rüyası sarmıştır. 

Fakat mucidin kendisini din
liyelim. u Paris-Sorir ,, muhabi
rine diyor ki : 

Ucuz istihsal Usulu 
İlk önce bir noktayı tashih 

edeyim: Ben altın yapmıyorum. 
Fakat altını olduğu yerden, 
topraktan çıkarmak için diğer 
usullerden çok daha elverişli 

bir usul tatbik ediyorum. Yani, 
sizin anlıyacağınız, bir kilo al
tın çıkarmak için bugünkü u
siıllerle mesela 18000 franksarf 
lazımsa ben bir kilo altım 

3000 franga mal ediyorum. 
Bunun dünya iktisadi yatını nasıl 
altüst edeceğini takdir eder
siniz. 

Altln Yapdablllr MI? 
Zaten altın yapmak, yani 

başka bir madeni, mesela kur
şunu altına tahvil etmek im
kansız bir hulyadır. Vakıa, bazı 
alimler, Alfa şuaile bombardı
man edilen bazı moleküller 
üzerinde transmütasyon, yani 
bir madenden başka bir ma
d.cne geçme tecrübeleri yap 
mışlardtr. Fakat kendi kendi
lerin• aldatmıflardır. 

· Değişen şey Moleküllerin çe
kirdeğidir. Kaşeri kabuğu de
iild ı r. Her molekül hurdebey-

Dunikovski'nin makinesi pek 
karışık bir şeydir. İlk görüşte 
bir fotograf agrandisman ma
kinesine benziyor. Fakat bu 
makinenin her tarafından elek
trik telleri geçmekte, bir takım 
elektrik lambalan hususi bir 
şua neşretmektedir. Buna Zeta 
şuaı deniliyor. 
Doğru ve yanlış, bu makine

den altın çıkıyormuş. Yani bil
diğimiz balçıktan altın çıkarı
lıyormuş. 

"Paris - Soir,, muhabiri ha
zır bulunduğu bir tecrübeyi 
şöyle anlatıyor: 

Ben De Altın Yaptım 
Ben de altın yaptım. 
Artık cebimde itina ile taşı

dığım bir gramın onda biri ağır
lığında küçük altın danesi yus
yuvarlak bir şeydir. 

Dün, mutahassıslardan Bonn 
ilk bir tebli~de, yapbğı tecrü
belere hile karışamadığını ve 
kendi fikrince Dunikovski'nin 
keşfettiği altın istihsali usulü
nün, şimdiye kadar tanınmış 

diğer usullere faik olduğunu 
bildirmiştir. Ben de bir tecrü
be yapmak istedim. 
Doğrusunu söylemek lazım 

gelirse, bugün yaptığım muh
telif ha!italar kadar karma ka
rışık bir yemeği hiçbir mutfak
ta yapmış degilim. 

Evvela caketimi aitım ve 
mutahassıs olmadığım için Du
nokovski 'den bana el vermesini 
diledim. 
Nadir Yaplln· Bir Yemek 
Ev~ela. Rokbrün' den gelen 

kırmızı ve kumlu bir toprağı, 

bir çubukla, tereyağı g;bi yap
tım. Böylece bu on dakika, 
esrtrengiz makinenin şuaları 
altında lrnia t.:aktı. Sonra toprağı 
bir çanağa kayırarak on daki
ka kadar mangal a-tcşi içinde 
kızarttım. 

Toprak tı:ıkriben 1400 dere
cei hararette nar beyza haline 
gelince, mutfağın pençeresın
dc soğuttum. 

As·I iş sonradan Te:rgah üze
rinde başladı . Toprak üz~rine 
incecik tuz ruhu damla!an akıt
tık. Çan::ıkta ba~Iıyan kaynaş
ma, tuz ruhunun kili eritmek
te olduğunu gösteriyordu. Böy
lece, halitamı bir kaşıkla mü
temadiyen karıştırarak, üç lit
re asid kullandım. Gittikçe da
ha mayi hale gelen halita çi
kulat hamuru kıvamına girdi. 

Kilden eser kalmayınca, bol 
suda yıkadım, süzgeçten geçir
dik. Kül renkli biçimsiz bir 
tortu kaldı. O vakıt civa işe 
karıştı ve gümüşlü izlerile he
men şu kum püresine şenlik 
verdi. Kaybedilecek bir dakika 
yok. Elde havan, muttasıl ka
rıştırmalı ki iç~ideki altın zer
releri civaya kanşsın. 

Altın GözUkUyor 
lş bitmiş değildir. Bol suda 

yeni bir lav ile cıvayı ayırır 

ve bu da ceylan derisind~n 

ihtiyatle süzülür. 
Saf civa ufacık habbecikler 

halinde fırlar ve altınlı civa 
halitası ceylan derisinin dibin
de kalır. 

Bu, içinde altın olduğu riva
yet edilen, ehemmiyetsiz bir 
tortudur. Hemen bir şalümo 
alevi harekete geçer ve civayı 
tebebhur ettirir. 

Nihayet altm gözüküyor. 
Bir kaç damla Asıd Joikrik 

ona güzel bir manzara verir. 
Yemek hazır olmuştur. Bunun 
hileli bir tarafı var mı? 
Dunlkovskl Altın Sat.yor 

mu Satın mı Ahyor? 
Bay ve bayan Dunikovskiye 

acıyorum doğrusu. Haftada 
on on iki gram Altın· yaparak 
bunu şehrin mücevherat çılarına 
satmak için 'ne!' kadar zahmete 
giriyorlar! 

Sattıklarını söyliyen kendi· 
lerei. Hatta bana mücevherat
çılardan birinin adresini de 
verdiler. Gittim ve gördüm. 
Umberto caddesi 4 numarada 
Kantoni adlı bir adam. 
Konuşmamız güçce oldu.Ben 

az ltalyanca bilirim. O hiç 
Fransızca bilmez. Bunun için 
belki de aldandım, amma öyle 
sanıyorum ki bana şunu 
söyledi: 

- Yok, sinyor, yok. Bayan 
Dunikovski bana altın satmadı. 
Ben onun kocasına sattım! 
Altın Yapan Adam ÖIUm 

Şuaını Da. Bulmu' 
Paris - "Paris Soir,, gaze-

:iUUdl ı~.::I~ . ....... __,,_. ,..,. 

Biraz Da ilim Ve Hayat 
Froydiza Nedir Ve Vücut 

Bulm şt r? - isteri 
Cümlei asabiyeyi alakadar 

eden rahatsızlı ldardan bahsedil
di mi Froyd (freyd) ve psi~a
naliz (psychanalyse) isimlerinin 
sık sık kullanıldığı görülür. 
Froyd ve onun (psychanalyse) 
sistemi hakkında bu2'Ün neler 

<> 

düşünülüyor? 
Modern psikoloji meseleleri

ne vakıf bulunmıyanlara göre 
Froydiznı c~nsi temayüllerimizi 
örtmek, maskelendirmek isti
yen yeni bfr metodtur. Bu yeni 
bilim!e zaif, karı<jık ruhların de
rinliklerine nüfıız edilebileceQ-i o 

gibi hayatlarının geçmiş gün-
lerine aid cinsi temayüllerin, 
istekkrin de aydınlatılacağı 

sanılıyor. 

Froyd Kimdir? 
Froyd 1881 de, 25 yaşında 

iken Viyana tıb fakültesinde 
doktora tezini şöyle böyle ver
mişti. Kendine ihtisas şubesi 
olarak ruh doktorluğunu seç-

tulduğu zaman ise gyn m '!ŞU
rundan kendisini hasta yapan 
sebeplerin itirafını koparmak 
suretile geçmiş hayatına bir 
göz atmak kabil oluyor. Froyd 
için bu baha biçilmez bir bu-

mişti. O devirde Viyanada ve Pro!Jcl' mı Büslii 
bütün Avrupada ruh, dimağ luştu. Viyana anatomik mekte-
hastalıkları fizyoloji deneme- binin fikirlerile yuğrulan bu 
lerden geçmekte idi. Her di- adam, bir Fransız aliminin kur-
mağ hastasında makrokobik duğu "Ruh bilimini,, hayran-

• e e-rı 
ken hocası Breuer'den ayrıla
rak "Ruhun hayatında gayrı 

meş'ur olan mıntakayı tetkike 
koyulmuştu. 

Gayrı Meş'ur Alem 
Gayrı meş ' ur alem, Froyd'un 

bulduğu yepyeni bir alemdir. 
Stefan Zveig bundan bahseder· 
kcn diyor kh "Şuur çevresi 
içinde bulunan bütün duygular 
birbirine girift olarak şuursuz
luğumuzda saklıdır. Çocukluğu
muza a"d olub gömüldüğünü 
sandığımız unutulmuş bir ço
cukluk isteği hazan sıcak, alevli 
olarak yeniden başgösterir, ha
yatımızı haplar. Şuur hatıra

mızdan silineli çok zaman olan 
bir korku veya heyecan bir
denbire şuursuzluğumuzdan si· 
nir tellerile seslerini duyuyo: 
lar.,, 

Froyd mesleğini daha eyi an

hı.tmak için başhbasına bir söz-

lük, bir gramer yapmıştır.Onun 
kullandığ'ı kelimelerden bir 

çoğu klasik bir mahiyet almış· 
tır. Şimdi psikoloji abisal (Psy· 

cologie Abyssale) den " ben ve 
veya mikroskobik bir lezyon lıkla karşılıyordu. sen,, gibi bahsedilir. Froyd'un 
(anza) aranırdı. Git!!ide genel Yeni Yol Üzerinde b d ı b ~ yarattığı u i mimarisini u· 
kötürümlükte olduğu gibi uzvi Froyd artık yolunu çizmişti. rada bütün tafsilatile mevzuu-
bir arıza aramak neticesine va- Endişeleri, kuşkuları dağılmıştı. 

· bahsetmek imkansızdır. Y alnıı 
rıldı. Froyd Anatomi laboratu- O. şu neticeye varmıştı: insan 
varında geceli gündüzlü çalış- ruhundaki karışıklıkların, sinir 
makta idi. Bu çalışmalarının buhranlarının sebepleri anato-
bol verimli olması sayesinde 29 mik bir dimağ arızası olmayıp 
yaşında Viyana sinir hastalık- dahili didişmeler, mübareze-
ları laboratuvar şefliğine tayin lerdir. 
edildi. Kinik araştırmalarında Froyd dostu ve hocası Bre-
sinir höcrelerinin nescine aid uer ile Viyanaya dönüşünde 
bilimle, yahut ta asap merke- araştırmalarına devam etti. Şu 
zi~ in patolojik anatomisi ile nazariyeyi koydu: "Ruhun ener-
klinikte yaptığı müşahedeler jileri yer değiştirebilir. Hasta-
arasında büyük ayrılıklar oldu- nın bizzat nüfuz edemediği da-
2-unu gördü. O tarihte Fransız bili değişmeler gayrı meşur ola-
biJginlerinden Şarko hysterie raka gizlenir. Ruhun derinlik-
(histeri) sinir hastalığını mik- lerine gömülen bu gizli duygu-

şunu unutmıyalım ki Froydizrıı 

"Şuursuzluk bilimi,, dir. Yani 

çocukluğumuzdan kendimizi, 
şuur vaziyetimizi, isteğimizi 
anladığımız güne kadar olan 

klişelerin tetkikidir. 
Bu inkonsiyan biliminin or

taya koyduğu şeyler nelerdir? 

Bütün mesele buradadır. Froyd 

ve Breuer histerinin şuursuz

luğumuza gömülen tatmin edH
memiş duygular neticesi oldu· 

ğuna inanmışlardır. F royd 
roskop altında milimetre mü- ların tekerrürü hastalığın sebe-
rabbaları halinde anatomik par- bini teşkil eder. Sıtma dahili Breuer'in kurduğu nazariyeyi 
çalara ayıran sistemle değil ip- bir ateşlenmeden ileri geldiği de geçerek bugünkü cemiyet 
noz (uyutarak) izah ediyordu. gibi ruhi karışıklıklar da duy- içinde büyüyen medeni insanın 

1886 da guların gizlenmiş bulunmasın- itiraf edilmiyen, husul bulmı-
F royd 1886 da Parise gide- dan doğar.,, Froyd bu düşün- yan aşka, sevgiye aid isteklerif 

rek Şarkoyla buluştu. Şarko cesine şunları kattı: "Alamet- şuursuzluğa sürülmüş, gömül-
"Eyileştiren inan,, - La foi qui !erini muhafaza ettiği halde müş olduğunu isbat etmek iste-
guerit - eserini henüz yazmıştı. yolunu şaşıran veya boğulan miştir. Froyd nevroz ve psişo-
Dünyanın dört köşesinden ge- enerjileri normal yola döndür- nevroz adını alan sinir hasta-
len talebelerine yeni bir bilim mek lazımdır.,, İşte Froydun lıklarının tatmin edilmemiş veya 
olan 'ıRuh bilimini,, okutuyordu. bulduğu tedavi çaresi de bun- ikmal edilmemiş cinsi arzular-
Şarko sinir hastasını isterik dan ibarettir. dan ileri geldiğini, bu arzula-
(hysterique) yapan moral (ma- Fikir Ayrıhğı rın insanın ruhiyatını altüst 
nevi) sebepleri araştırıyor. Mü- Fakat Froyd duyguların nasıl eden şekillerde gizlendiğini bir 
şahedelerinde şu neticeye va- ve nereye kovulduğunu, gizlen- nazariye halinde ortaya koy-
rıyor: Hasta uyanırken bir şey diğini öğrenmek arzusu ile muştur. Bu mevzua diğer biı 
hatırlamıyor. Münevvimle uyu- araşbrmalarında devam eder- yazımızda avdet edeceğiz. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tesinin San Remo muhabiri bil
diriyor: 

Topraktan altın çıkaran Lehli 
mühendis veya simyaker Duni
kovskiyi Paristeki davada mü
dafaa etmiş olan avukat Leg- · 
rand buradaki tecrübelerde ha
zır bulunmuştur. Gazetecilere 
şu beyanatı vermiştir: 

- Dunikovski'nin bir dolan
dırıcı olmadığına ve hüsnüni
yetle hareket ettiğine ben za-
ten emindim. San Remo tec
rübelerinde elde edilen netice
ler çok göze çarpacak şeyler-
dir. Çünkü mutahassıs ilk ön
ce 300 gram toprağı, altın is
tihsalinde kullanıla" malum 

usullerle yıkadığı vakıt hiçbir 
zerre altın bulamadığı halde, 
aynı toprağı Dunikovski tara
fından icad edilen usulle yıka
yınca birkaç miligramlık bir 
altın küreciği elde etmiştir. 

Kat'i rakkamlar mutahas-
sıs B. Bonn tarafından 

bana bildirilir bildirilmez , 
dolandırıcılıkla Dunikovski'nin 
mahküm olması neticesini ver· 
miş olan davanın yeniden gö
rülmesi için Adliye bakanına 
müracaat edeceğim. Zira yapı
lan tecrübeler Dunikovski'nin 
bir şarlatan değil, gerçek mucid 
olduğunu 2östermiştir ... 

Diğer taraftan Dunikovs
ki ölüm şuaını da keşfet· 

tiğini iddia etmektedir. 0-
nuu nazsriyeıine bakılırsa 

elektrik şuaının hava içinde 
yol almaması, ışıl<: şualan tara
fından yolunun kesilmesinden 
ileri gelmektedir. Lehli bu en
geli ortadan ka!aıran bir 
makina iycad ettiğini iddia 
etmektedir. Bu makina uzak 
mesafeden bir insanı yıldının 
gibi vurabilirmis. 

Lehli keşfettiği şuai, kızla
rından birinin küçük teneke 
tayyaresi üzerinde tecrübe et
miş ve tayyarenin kömür ol· 
du~unu 2'Örmüştür. 



Gençliğin 
~~-~ ...... Bağ)anblan - ··-·-·· ne Şeker Fabrilcasında Bir de 

eker Spor Kulübü .~~ıldı 



Sahife a 

r ı ~er hayret etm~şti bu çe
v ~ .g~. Fakat Kütahyayı, por
t<ıkaJ bahçelerini hahrladı. Ve 
.5 w Vıncinden titredi. Portakal 
da! a ının arasında bir kuı gibi 
c ıv l :lıyan Kleromeai g&zlerinin 
ön ine getirdi. Ve diifünceye 
t?.a,dı. 

Caferi bu düttincesinden en
! ~ 'i;nin üzerine düşen top gibi 
bir hurma oldu. Tıpkı Kütah
ya\:!a ensesinin üzerine düımüş 
portakal gibi. 

-Asilzadelerim diyordu.Kle
romen benim hurmalanm çok 
pahalıdır. Sevgili Kuzenim bu 
defa yanındakini tanıyorum. 
Bana Kütahya bahçelerinde ol
duiu gibi oyun edemezsiniz. 

- Güzel Kuzinim Kütahya 
portakallan libi.. K.lornmen 
bunun manasını anlamıt gibi 
ikisinin de üzerine burma yai· 
dırmap başladı. Arbk gök
ten hurma yaiıyordu. 

Cafer hahkahalarla ba-
tını havaya kaldırdı. Ve hur
ma dallan arasında harikulade 
bir yemişe benziyen genç kı

zın içi gülen gözlerle kendine 
bakt&ğmı gördü. 

Küçük pembe beyaz eli 
avuçladıiı hurmalan atmağa 
hazırlanıyordu yene. 

Caferin kendisine bakan röz
teri kafllsında yaramazlık eder-

a r<alanmıt bir çocuk gibi 

9.4'.1.ttık bir hali vardı. Tıpkı 
Kütahyada portakal ağacının 

6stiinde oldup Kibi. 
Cafer &iildü, sem bir Rumca 

ile: 
- Bir daha at, bir hurma 

dahL Kalbimin üstüne diye 
seslendi. 

Genç kız bembeyaz elindeki 
albn sansı hurmayı kırpııtırdığı 
gözlerinin önüne getirdi. Nişan 
aldı ve çıplak kollannı gerdi. 
Ve hurmaları bir avuç altın 

gibi fırlattı. 

Tıpkı Kütahyadaki portakal 
aiacımn üstünde yapbiı gibi. 
Cafer göğsünü siper yapb. Ve 
hurmalar oraya kalbinin üzeri
ne çarpb. Yakaladığı bir da
nesini de beyaz diflerinin ara-
ama sıkıftırdı. 

Hurma delikanhnın diıleri 

aruand• aR-ır ağır ezilirken 
dalların içindeki genç kızın 
g6zleri, sanki kendi nemli, k1r
mıza dudaklan eziliyormut Ki
bi süzülmedeydi: Kütahya yo-
lunda da öyle olmamıı mıydı 

Fakat o gün kütabya yolunda 
portakal bahçelerinde &enç 
ve kuvvetli yüreğinin totuıtu

pnu, ve son nefesine kadar 
içinde bir portakal yangmı 

fibi tutupcağım ve uykulannda 
hep bu portakal iuyuını göre
ceiini bia eden Cafer bugün 
h&kiki ve tam bir saadet içinde 
ytizüyordu. Çünkü ruyalann1n 
hakikat olduğunu l'Örüyordu. 
Taran seslendi. 

- KJeroment 
Kleromen dallann uaaıadan 

cevap Yerdi. 

/eni Asır 

1 
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- Buyurun amcazadem T ri
yandofilos. 

Kleromenin portakal ağacın1n 
üzerinden T aranı karşıladığını 
habrlıyan Cafer o pnkü gibi 
sordu: 

- Bu &enç kızı tanıyor 
masmnız? 

- Tanımaz olur muyum. 
Bu güzeller güzeli amcam Kü
tahya beyinin kızı Kleromendir. 
Ve Bizans asilzadesi Ka yscri 
kalesi Tkfuru Patris kor
kusuz Françesin dayı zade.si 
Şövalye Patlamiyosun sevgilisi .. 
Diyerek Kleromen Kütahyada 
yaptıiı ağaçtan atladı, indi ve 
karşılanna dikildi. 
Artık Caferle Tarana bu vazi

yet karşısında yerlere kadar 
eperek renç pre111esi selim
lamak düştü. 

Bir Tahsildar 
Ağırcezada Mahkum 

Oldu 
İhtilas etmekle suçlu ve mev

kuf belediye bataklık tabail
dan Ali oğlu Rahmi hakkındaki 
muhakemeye dün aiırcezada 
bqlaomıştır. Maznım Rahmi 
seksen üç lirayı zimmetine ge
çirdiğini itiraf etmiı ve bazı 
sahte makbuzlar tertip ettiiini 
söylemiştir. Halbuki beldiye bu 
mikdarın fazla olduğunu iddia 
eylemektedir. 

Rahmi ayni zamanda demiı
tir ki: 

- Elimdeki belediye mak
buzları yüz yirmi beter kunıt-
luk idi. Halk bu parayı defaten 
vermek kabi!iyetinde değildi 
bir kolaylık olsun için onar 
kuruşluk makbuzlar baıhnp 
onar kuruş olarak tabıil ettim 
ve bu paralan zimmetime ge· 
çirdim. Bazı ıahitlerin celbi için 
muhakeme baıka bir pne bı
rakılmıtbr. 

Klcromcn JUh ve sevimli 
emretti: 

- Asılzadelerim yo!cu yo
lunda gerek. Hedef Bagdad'dır. 
Marş! 

Bagdad! .. 
Saraydayız. 

* • • 

Akşam ezanı okunmak üzere .. 
Sarayın büyük ve müzeyyen 

salonunda halife Harunürretid 
bir aşağı bir yukarı gidip ge
liyor, her halütavrile sinirli, 
kızgın ve asabi olduğu anla
ııhyordu. iki saattir bu hal 
devam ettiği halde kimse bir 
,ey sormağa cesaret edemi
yordu. Fakat halifenin kızgm
biınm sebebini anlamak için de 
keramet sahibi olmaj'a lüzum 
yoktu. 

- Sonu var --
Et Kaçakçıları 

Arasında 
Karakapıda Salih dede me

zarlığı ciYannda kasab Abdul· 
lah oj'lu Nuri, Ramazan oj'lu 
kasap Haydar; Hüseyin oilu 
Hasan bir beyrire yiikledikleri 
60 kilo kadar kaçak dana etini 
kasap Nurinin dükkinına r6-
türürlerken ~zbaba et takip 
memurlanndan Etem, Aziz, 
Fehmi ve ismet ile karıılaı• 
mışlardır. 

Memurlar eti almak iıtemif
ler Ye bu et götürenlerden Nuri 
kızarak memurlara biçak teı
hir etmiı Ye tecavüzde bulun
muştur. Memurlardan Etem, 
Nuriye tabanca teşhir etmiş ye 
parmağından yaralamlfhr. 

Diğer kaçakçılar bu kavga
dan istifade ederek kaçımı

lardır. 
Zabıtaca tahkikata haılan

mışhr. 

...-------------~-----------------Fransa - Avusturya Müzakereleri 
Dün Akşam Sona Erdi 

- Baştarafı 4 iiucu alıi}ede -
kaçırmadığını söyledikten son-

ra izahatına ıöyle devam et
miştir. 

T esanüd politikamız muhte
lif milliyetletin katiyen şekilsiz 

bir kütle halinde imtisasım is
tilzam etmez. Billkis tezakki 
ve medeniyet için uluslar ara
sındaki rekabetin hayati bir 
ehemmiyeti olduğuna kaniiz. 

Bundan sonra B. Şuşnig da

hili olduğu gibi harici istiklalin 

tamamen muhafazasından banş 

için esaslı teminat olduğunu 

söylemiş ve devlet idare ve 
teşkilatındaki ıslahat hakkında 

bazı maliimat vererek bir dik
tatörlük emaresi görenleri tah
tiye etmiş, yapılan teşebbüsle
rin halkın meşrü ihtiyaçlariyle 
devlet hayatının basit bir teli
finden ibaret olduj'unu kaydet
mistir. 

l B. Şuşnig beyanatma şu su
retle devam ederek : 

- İşleri oluruna buakmak 
ıstemiyen devlet kendisinin üze
rinde müesses bulunduğu pren
sibleri inkar mahiyetinde ola
cak .surette her hangi bir si
yası faaliyete müsaade edemez. 
Memleketin istiklalini muhafa
za ya muktedir olan yalnız yeni 

Avusturyadır. Federal hükü
meti intizamı tesis etmekle 
maddi muv Jffakiyetlerden baş
ka manevi parlak bir zafer 

elde etmiştir. 
B. Şuşnigden sonra B. Ber

ger Valdcneg Avusturya poli
tikasının iki düşüncesi olduğu
nu söylcmiıtir. Bunlardan biri 

Avusturyaya dost olanlann sa
yısını mümkün olduğu kadar 
çoğaltmak, diğeri de banşın 
muhafuasına yardım etmektir. 

KöycUIUk DavAsı: 

Köy Yoluna Düşünce ... 
Gerçek Şiir Anadolu Köylerinin Dah 
Yollarında Görülür - Plansız Köy 
inkılabın Elinde Bir Düzen Alaca ____________________________ ... __________________________ __ 

koku ile kartılar : lsh bacala- Kendini acunun en mesud Mektepten çıkıpta hayat de
nilen çıkmaza dalacağım yılın 

bitiminde, kafa t~sımın içinde 
şu cümleler Alevden birer sa
br gibi yanmıştı: 

Köye koşmak, köylüye yak
laşmak ona hakikat ve insan
lık mefhumlarile inkdab düs
turlarını açık bir dille anlatmak, 
fazilet ve feragat mucizesi olan 
o insan oğullarile yoiurul
mak!. Bunun için de köye 
kadar gitmek, köylünün dizi 
dibinde mutekit bir insan 
gibi yıllarca çalıtmak onun 
gozu önünde asırlann ka
falara geçirmiş olduğu kara 
örtüleri yırtıb atmak, ona ma
ziaini, hak ve vazifelerini ta
nıtmak, bili hüküm sürmekte 
olan mütegallibe, eşraf ve fa
izcinin pençesinden kurtarmak, 
ruhlanm köateklemit olan kara 
kuvveti yıkıb devirmek ve ni
hayet Yarlığum, bu yeni karak
terin karıısmda eritmek, köy
lüyü bu güneşin müsbet kıymet
lerile beslemek ve bu yolda 
yeni bir zafer parlatmak hul
ya.siyle gözümü köy yollanna 
çevirmiş adımlarımı o yollara 
dütürmüştüm. 

•*• 
Köy yoluna düttüğüm zaman 

gördiğüm manzaralar hiç de 
romanlarda, edebiyat serpinti
lerinde ve şiirlerde okunduğu 
Kibi değildi. Onlar sırf efsanevi 
bir ilemde dolaş11 gibi Türk 
köylüsünün kıymeti üzerinde 
yalnız hayali bir tablo çizmiş
lerdi.. Halbuki hakiki roman 
hakiki tiir onun daha yollann.: 
da görülüyor, daha oraya var
mazdan evvel ufuklarında tıpkı 
bir aliimi ıema fibi dikiliyordu. 

Bu beldeler töyle idi: Yüz 
topraklann uzayıb gittiği iniıli 
yokuşlu tarlalarda tek demirli 
eski sabanları aiır ajv çe-
ken öküzler, ardından sa-
banın kolunu tutan gün 
vurrunu delikanlılar, iriyan 
kadınlar, kırçıl sakallı esmer 
başlılar; toparlak çıplak ayaklı l 
köy çocuklannın otlattıj'ı ııiır
lar; 'e nihayet yamrı yumru 
bir cunıudiye selinin bırakbj'ı 
morenler gibi karmakarışık köy 
kulübeleri, bu izbelerin sakin
leri ... Bunlan Anadoluda dola· 
f8nlar çok görmüştür!.Kah çip-
lak dağlann ötesinde küçük 
bir tepenin yamacına yaslanmıı 
kah ytiksek ve yalçın bir dağın 
böj'rüne yaslanmış, kah derin 
bir vadinin tabanına çökmü,, 
Kih boz ve kırçil bir ovanın 
ortasına yamamp kalmıt olan 
toprak örtnlü köy öbeklerini 
Ye bunlann beraber çalışan 

gün vurgunu obalarım gören
ler pek iyi bilirler ve tanırlar 
ki orada günün katan, bir İf 
motörüne bajlanarak uçan bir 
zaman azlığı arasında erir . . • 
Uzakta belki bir faniler diyan 
manzarasını gösteren Anadolu 
köyleri, kendine yaklaf8nlara 
derinden ve candan aealenir. 
Ve yalnız kendine mahıua bir 

rın çarpık ağızlanndan sav- kıvançlı insanı arasında gö 
rulan tezek ve odun dumanlan Evindeki basit bava 
kirli bir paçavra halinde köyiin saray zevkinden üsttür. E 
·· tü d d •-- nin ıuau yatak dö us n e o~r ..• 

K6ya gİrİf yaua: Kuru ve hah ve kilimlerinden, b
0 

yank topraklann a.tiinde yı- tavana asdığı kawn Ye 
;ın yığın sıralanmış harman- ukılanndan ibarettir. Ele 
!arla, biçilmiş ve biçilmekte belki yann röreceii nime 
olan ekin dalgalannı, bu faa- Radyo belki de uzun bir za 
liyet aramda bafl boş dola- çağı atlatbktan sonra ulap 
pn h•yvanlan görürallnüz... ceği bir ıeydir. 

* Bir tarafta uzayıp giden çe- • • 
ıit boyda ve tipte ekinler, di- Buraya kadar Anadolu k 
ier tarafta muhtelif tip orak- yünibı Ye köylüsünün um 
larla biçilen tarlalar, o bir görünüıünü sıraladım. Ve nibS 
yanda kaiını ve kızaklarla yet timdide diyorum ki: Yıll 
bazı yerlerde insan sırtında aürea saltanat zulmetin, miit 
harman yerine tqınan deste· gallibe tekmesinin ve nihay 
)erle, dövnlen barmanlann sav· asırlarca ıüren fuılasız dö 
rulan tanarlann kaldırdığı sa- lerin harap bir mabet halin 
n toz bulutlannı 1'6riiraünüz... bırakmıı olduğu bu köyle 

Harman yerinde eski bir ç.öl cumhuriyetin korucu ve kurt 
parçasımn gölgelediği dayama- ncı eli kaldıracak. Onun ..,. 
lann albnda yemek hazırlayan ğaraya benzeyen izbe kulub • 
bir köylü kadın, harmanlar dağ yamacında bir uçurulll 
arasında çınl çıplak dolaşan takılmı, bir kaya parçası gibi 
yamk derili çocuklar, bir ahlat görünen plansız köyü muti 
dalına kurulmuş olan salıncak- inkılabının altında bir düz-' 
lara ağlayan bir küçük yavru, alacak !. 
kızgın güoeı altında doven Çıplak başı, yalın ayağı, br 
sürerken türküsünü esirgemi- ait evi, eski usul toprak alel" 
yen bir köylü genci, bu mev- leri yann acun medem 6lkr' 
simde görecepiz çeıitli man- lerioe bir örnek olacak. 
zaralardandır. Çünkü dün omuzlan kamÇI" 

Hemen sık sık esen kasırga dan, kırbaçtan, .zabtiye dipçi" 
halindeki rüzgar dönemeçleri ğinden çürüyen, vergisi, borcll 
ortalıj'ı bir toz denizine göme- için ağır işlerde, garyri aıbbl 
rek uzaklaıu. hapishanelerde çürüyen, yalDı• 

Bu sırada köy bomboştur. bir kafanın emriyle ölüme, se" 
Sokaklar tenha; yalnız &üneı- falete giden Türk köylüsünii ~ 
ten damlann saçaklan altına Cumhuriyet ve inkılib rejillll 
sokulmuş tavukların gibiiltGsü hür bir irade, serbest diifüaell 
işidilir. bir bat haline getirmiftir. Yal-

Evler kapalıdır. Sokaklar bir nız köylü ülküıü her müne~et 
köprü ve saman iatiliaı içinde, l'encin ulaıacağı bir gaye ol" 
üstünde çıplak eıekler yatıb malıdır. Ona da diğer düny• 
kalkmaktadır. Köy sanki bir üzerindeki medeni köyliller si" 
mezar seuizliii içinde donub bi radyodan, planlı sokaklar" 
kalmıştır. dan, medeni ki.svelerden, •' 

Evlerin dıt duYarlanna ya- nihayet bütün manasiyle mc" 
pııtmlmış olan tezekler bu ku- deni alemden etek etek var" 
ltıbeleri mozaik bir tekilde hklar sunmalıyız ... 
süsler; kınk ve hantal kapılara lnkılibı bundan sonra k6y" 
asılan küflü uma kilitler bai- lerde yapacağız. Batta &'~ 
lanan ipler birer tevekkiil ve köy muallimleri olacak. 81111'"' 
itima~an bqka birfey değildir. lann peıinden bir yıiın inaall 

Aktamlan köye yeni bir ha- ııık kaynağına doğru kopcak 
yat ıeferberliji başlar. lıçiler, ki o zaman ifte ülkll savafl 

d başlama, demektir. 
siirlller köyün sessizliği için c Yaralar kapanmaktadır. Yal-
yeni bir pbiizlükle fıtkıran nız hmaklamadan tedaviye de-
iimit verici birer tablodur. tm k ö · • dil k~: .. vam e e n ış, vn e ua • 

Köylü yemeji, buit ve çe- il.Tarhan Toker 
ficli az olsa da ııdUI fazladır. 
Yemeğini doymaz~ bir istekle Otlardan Zehirlenmiş 
yir. Çilnk6 çahtırken b6yledir. Güzelyalıda çiçekci sokaiJr 

Medeni ihtiyaçlannı tili sa- da oturan Eşref otlu 13 yar 
yar. Evveli rıduını, tarlasını, lannda Klmran adındaki çO" 
hayvanlanm, borçlannı ve hü- cuk bahçeden topbyarak yedi-
kümete olan vergisini ön sa- ği otlardan zehirlenme al'!~ 
yar. Belki bu yüzden yahnayak göıtermiıtir. Çocuk der...-
yağlı yırtık bir f8pka ile gö- memleket hastanesine kaldırı-
rülür. İnsan ilk nazarda onlann larak7~!'!:,.v~lınmıştırg. 
miıkin olduğu kanaah karıı- Talebe Velllerlne 
ıında kalır. Halbuki hiç te İlk ve orta mekteplerde oku-
böyle değildir. Onda meske- yan ve her hangi bir derstd 
net denilen hastabk yoktur. geri kalmış çocuklara ders vr 
O meskeneti öl11m d6şeğinde rilir imtihana yetittirilir. Mual-
bile kabul etmez. Onda ölçü· lim derslerini evlerde verir. ıs· 
süz bir feragat vardır. Fakir tiyenlerin &azetemiz idare aal'" 
&ibi ıörünür. fakat toktur. düriyetine miiracaatlan. 26-8 



1 alya' dan Korkmıyorlar 
abeşi~i;;"Jt;i'y; .. fi~·'"K~~~~~ P a ylaş-1 

mağa Karar Vermiştir 
fu 3 Şubat 1935 tarihli Fran- bulub "be~liyemediği çaltı- ı likte olmak üzere bir çok pa-

rter . Çaytuag gazetesinde kan koylusüne durmadan muk ekme imtiyazı aJdıJar. Bu-
Habeşıstan işlerini yakından yer ve yurd aramak ar- radaki pamuk ekimlerini Ha-

Yeni A•_. 

Bayanlar 
Daima ve katiyen bozul

maz ondüleleri, yalnız ve 
yalnız diplomalı MiNiK 
Kadın Berberi SITKlnın 
iliçlan, makinaları ve us
talığı yapabilir. 

Bütün lzmiı· 

Güzellerinin tak nıyan bir künae tarafından kasında dolaşmaktadır Her be istnnın nmhtelif yerlerinde 
ay~yJc çıkan bir yazıda yıl yüzbinlerce kişi ülkenin ve Japon ülkesinin her tara- S!TKI bayın salonuna 

deniliyor ki: dışına hicret etmek mecburi- fında seçilmit ve bu İ<:1lere bü- kosma1arında elbet çok mü-
ltaı Habetiatan günün birinde yetindedir. Japon devletçiliği- yük kabiliyet ve ihbsaslan olan ı.;.,, hir sebeh vardı.-. 
~rla kozunu paylaımak nin pek sıkı olan metodları bu genç Japonlar idare etmekte- Blır zhıaret bu sebebi 
ile k ela çoktan vermİftir. Her hicreti tesadüflere ve herkesin dirler. Pamuk ekimi için seçi- ~ize de ö,.retecekHr 
1ıra: r Adiababa'ca doğru keyfine bırakacak mevkide len yerlerin stratejik bakımdan Keçeciler caddesi 122 No. 
~ dıiı iddia ediliorsa da, Ha- değildir. Onun için Japonya, durunılan da gözönüncle tutul- 3 katlı yeni hi"asında B. 
ftaı •tan gere~. Eritre gerekse bu hicretleri dağımk değil fa- maktadır. Bu tipteki Japon mu- Sıtkı adresine dikkat ediniz 
lllrı!aa SOmaliaı tarafındaki sı- eat toplu bir biçimde yapmak hacirlerinin çoğu kanlannı bir- Telefon: ~101 
~ m6kemaael bir biçimde istiyor. Netekim Brezilyaya likte \ geti.-iyorJar. Bu gibileri 4-26 l193) 
lllnd·-ı.~1!niftir. Menelik zama- yapbklan hicrette örnek ola• yerlilerin yüksek tabakasına Habeşistanda olan bu 'fÖhln 
'----ven ilkenin müdafaa '".ak bir Cilçüde muvaffak ol- men.sup Jazlariyle evlenerek Ni- etr=1hndaki verlerdir. Jngilizler-
~'k::anu aksatan eksikleri dular. Koskocaman bir hicret lin çıktığı yerlerin sağında ye- Je ltalvan1ar buralardaki Japon 
li ortada. kaldırmqbr. ve iakin idaresi, Japonlann ni bir kanıık soy kuracaklar- pambk ekimlerinden pek çok 

er tarafta erzak depolan ku- mqgul olabilecekleri ziraatin dır. Doğacak çocuklar Habeş şey beklenemiyeceği dü,ünce-
~Uftur. Ordu idaresinin bulunabileceği yerleri de- hıristiyanı olacaklardır. sindedirler. Habeşistanda · ın-
~de fevkalide mtikemmel bir rinden derine araşbrmakta Bu düşünceye ömek olmak srilizler •eya ltalyanlar yerine, 
lllİc:ilik kurumu Yardır. Eğer ve ondan sonra buralarda üzere de bir habeş prensesile hiç olmazsa, an.ctydan olanlann 

Meııelik'in bayi• bidiciler ol- imtiyazlar el~e etmeğe çalış- bir Japon asılzadesinin evlen- gelmelerini istiyea Mısırhlar ise, 
laydı, Adua meydan savqm- maktadır. Hıcret etmek heves- mesi ile sürülmllştü. Mutasav- Habeşi.tan pamuklan etrafın 
~ sonra ltal lan d . dö- lileri, kendi yurdlannden ayni- ver birle•rnenin derin manasını daki Japon itlerini büyük bir 
•-.. eli yan emze d .. "d ki · "lk r- 1 lik ·ı kı d n gır.zetliyor • ... r HabeP.tan ordousunun ma.z an o!'ce gı ece en u .. e- herkesten önce kavnyan nfil- a a ı e ya n a u -
topçuıu •---~ t• •--t:..:ı...:. lenn yem durumJanna gore tere bu te-bbtisnn Cinine geçti. lar. Daha timcUden Japonlann, 
old ~- IUallleD mo ur-, uUUU9 ı t b" d'l kt d. ...~ Habe•istanda im\ısal ettikleri 

Uau gibi babn •yılacak 61- ta im ve er ıye e ~.me. e ır. ltalyanlar da ellerinden geleni ~ k 1 
lçiide hava kuvvetlen· de vard··. Yeni _yurdlarının tabııyetine de yapblar. pımuklan kendi ticaret ana -
e L _I ... ı l J t Janndan geçirmek için icabe-la •~en yerlerde tayyare alan· geçmıı 0 sa ar, gene apon e- Habeş hükümeti Nilin. sula- den tedbirleri almakla meı-
rı •ardır. baası sayılmaktadırlar. Brezil- ma alanları üzerinde de bir i'uldOrler. 
Habefistan biç ,açJük çek- ya'da olduju gibi, kendi ida- çok andlaflll&larla müessir bir Bllylk Britanya ile Fransa, 

~eden gayet kunetli bir dost recileri, hakimleri, doktorlan rol oynamaktadır. Bir Ame- Habeıistanda diledikleri gibi 
1 ~~lflardır. Japon dq tica- ile devlet içinde devlet kurmak rikan konsorsiyomu Abai kay- harek~t etmeleri içinltalyanlan 
de ~apınak için uzun yıllar· istedikleri takdirde karanm naiı yanında baraj imtiyazı serbest bırakıyorlar. Ancak 
~~ Japon lkonomi easti- da birlikte göstermektedirler. aldl. TAna göhl ltalyan Erit- ne lngiltere ve ne de Fransa 
lll k Aden'de araıhrmalar yap- Her muhacirin cebinde kendini reainden üç yiiz kilometre u- kendi faydalanadan en afak 
el~ tadır. Ba arqtırmalarda kendini aJb ay idare edecek zaktadır. Japonlann pamuk bir fedaklrllk bile yapacak 

........ 
YALNIZ MEŞHUR 

POllf D PLAY 
TRA$ BİÇAllLARI 

NUllAlllNIZ 

Jmum Depo~u 
Sulu han Cıvannda ( Hüseyin Hüsnü Ud emiş) 
Ticarethaoesidir. 

2 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MOTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
İkametkahım Birinci Kor

donda Tayare Sineması civa
nnda 222 Numaralı eve nak
letmiftir. Hutalannı eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
ainde kabul eder. 

Evin Telefoqu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 34 

(25) H.3 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanai 

Rontken miltehaauısı 
Har Nevi RONTKEN 

Muayenalarl 
Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyenıiyen ve bilhassa 

RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
ikinci Beyler sokak fınn 

karta .. No. 25 
Telefon: 2S42 

H 3. 2-13 (218) 
d c edilen ilk aonuclar pek parası vardır. ekmek iıtedikleri yerler, iç defillerclir. 

·~lllud verici detiJdi. Habe- Japonlara, Habeıistana ya- ·------------------------------------------lıiım----.. 1... il imparatorlujunun halkı pılacak olan hicrette güdülmek 
.. ~ya'11111~ maJJanm üzere yepyeni iltikametler gla-

1 ~-•.. "............ ema e ın lle ile leli i? H b • 6.-..:ı-:..6:. ~ d •• il H" t 
• ile .Aht••rit yapmak iste· denizi ve ıil y-.tağ arasında r-ce. ya uza Yadeli kredi- bir çok yerlerde pamuk yabani 
~r . aç&aak •• rahat ela oraya olarak yetifmektedir. Bu pamu-

J..idip - ı..•madde yetiftirmek i* kiJ*eti de .. 1oktar. Anc~ 
~- Herkesce bilinen se- pamupn ya}tuı olarak yetif-
~hler.ten clola Ja-•-- tiii yerlerde u..&,le yapılacak 
Para yı • ~· bir ziraat 80llllamda • mil· 
..: d Y•brmaktu ... ınum kemmel bir mahsul almak imkl-•"D erm .. • .ı_L_ 
elv ·.ı: eaı u.aa uygun Ye m da yardır. İtte Japonlarm ı:az 
81 erı • ..- buldular. Japonya, diktikleri yerler 'uralanclar. fik 
.... ~!llaia adalannda . İf &nce jrponlar muhtelif büytlk-•• ............................................................................. . 

GRIPTF.N KORK 

Grip, Nezle, bronşıt, romatizma mevsimindeyiz •• 
kendinizi üşütmeİneğe dikkat etmekle beraber 

Sabah Akşanı Birer Kaşe 

ALINIZ 
Gn·pı·n • En ıidddetli baş ve diş ağrılannı, üfiinme~en mü

• tevellit sinir, bel ve adale ağnlannı teskin eder. 

Gripin : Mideyi bozmaz. Kalbl yormaz. 

Grip' RadyoJüa Dit macunu fabrikuıDID aud:ahuaıs 
ID : Kimyaserleri tarafından imal edilmektedır. 

iter Ecanede Bulunur. Fl8fl 7,a Ku.-...tur 
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letmek 2. Ona,lmak 3. On- Sıyanet - t. Ayama 2. 
mak 4. Onulmak S.Unalmak Koruma 

Sıhhatte yüz tutmak - Sıyanet etmek - ı. Ab-
Bntaemek ramak 2. As~ 3. Ap-

Sahhatli - 1. Asan 2. mak 4. Emvemek, iabye
Çelem 3. Dinç 4. Esen 5. mek 5. Eyemek 6. Korumak 
Eyi, iyi 6. Saifaaı 7. K&mek 

Sıhhatsiz - 1. frakın 2. Sıyt - 1. At (isim man) 
Saisız 2. Çav 3. Davu 4. Gtin S. 

Sıhr - 1. Dnnnr, ttıngilr Kü 6. On 
2. Kayın 3. Kuda Sia - 1. Barda 2. Ba-

Sıhriyet - 1. Düdürlük yırma 3. Boluk 4. Genişlik 
2. Kudakhk 6. Oylum (hacım, cirim man) 

Sıklet - 1. Aiırhk 2. Siayet - Kov, kovu 
Ajnık 3. Salmak 4. Sılulcım Siayet etmek - 1. Ko-
S Sılunb valamak, kovulamak 2. Kov-
• . mak 

Sıklet vermek - ( Mı- Sicil _ ı. ~ 2. K6tük 
deye) Çerletmek 3 Kittük 

Sıkt - (Sıkıt) 1. Algıt . S'b n _ 1. Cap 2. Yo-
2. Oiişbllk 3. Düşüt 4. Düşük w ı a 

S. Yarımlık ıun Sihr _ (sihirli) 1. Arbai 
Sıla - 1. Bitişme 2. Bu· arpai 2. A:rvıt 3. Baiı 4. 

luşma 3. Ulaşma Bağım 5. BOğl, büytl 6. Bü-
Sılaya gitmek istemek- ğücülük, bilyilcüliik 7. Damı 

Evsemek 8. G6zbağcıhk 9. İlbi 10. 
Sınf - (sınıf) 1. AŞam Kusnaçılık 11.'farha 12.Tar

aıama 2. Barana (kafile, ma 13. Tamı 14· Tevüp 15, 
cemaat man) !l. Boy 4.Bölük Uğrasa, urasa 16. Üv6rme 
5. Kur 6. Oymak 7. Sabç 17. Yada 18. (Yada tıa,ı = 
(içtimai sınıf man) 8. Sıra yağmur yaidırmada tılsım 
9. Takım kuvvetini haiz sayılan taş) 

Sır - 1. Geşirik 2. Gidi 18. Yalvı 
3. Gizlti 4. için S. iç öz 6. Sihirbaz - 1. Arbaicı 2. 
Y &fırtın 7. Y aırın 8. Yaını Arpağçı 3. Arvısça 4. Bahtı 
9. Yaşuru 10. Yazıt bakşı S. Bilici 6. Btığücü, 

Sırda, - 1. lnaç 2. lnağ Bilyücü 7. Cavruncu 3. G.ö~ 
inak bağcı 9. Kam (ıaman kihinı 

Sırat - Yol man) 10. Kusnaçı 11. Mo-
Sıratı müstakim- l.J>oi- j'uç 12. Tarmaçı 13. Yalvıcı 

ru yal 2. G6a6 yol 3. Ki- 14. : •!çı 
nii yol Sıhır yapmak - 1. Ar-

Sırf - ı. Ancak 2. Bas- balamak 2. Batmak 3. Bay
bltüa 3. BütGn blitiln 4. Cık mak 4. Bljiilemek, bllyille-
5. Cımcık 6. ÇıkJa 7.Çuaçak mek S. Bliü yan111ak, blytl 
8. Kingiiril 9. Salt 10.Ymu: yapmak .6. Göz batlamak 
11. Yindek 7. iliklemek 

x 
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Sayia - (aeyia) 1. Atakçı M6nmek 14. Saluadamak IS. 
2. At oğlam Salkıadamak 16. Sıçramak 17. 

Sayruret - 1. Edilme, Sırtmak 1& S&ncümek 19. 
edilit 2. Kduuaa, kıhnıt 3. Toykurmak 20, Omemek 
Olma, olut Sermeat - Esriik 

Sayt - 1. A• 2. A•lap Sermest olmak - 1.Eair-
3. Sunar mek 2. Earımek 

Saydetmek - 1. Avla- Sernipn - 1. Bqqajı 
mak 2. Avlanmak 2. Tepe qatı 3. Tepesi 

Sayd mab•lli - 1. Avlak n.ttı 4. Taben, tamen, ttıbe11 
2. Kuşlak 3. Ônezek Sernii•itt - 1. Aha ya-

Saydı mahi- Balık ayı &ısı 2. 8qa yazılan 3. Y azam 
Sayvan - 1. Çaiına 2. Serpuı - 1. Bağıltak 2. 

Batı dönmüş 3. Çeıızenmit Batlık 3. Bat örtiiaü 4. Boi
çevzenmİf dak S. Börk 6. Kavnk 7. 

Sergüze:ıt - 1. Bqtaa P&rk 8. Pörük 
geçen 2. Görgü (Tecrübe Serriıte - 1. ip ucu 2. 
man) Ucar 

Serhat - 1. Ağız 2.Do- Serriıte elde etmek-U-
lay 3. Kıdıi 4. Kıdık S.Sınır cuklamak 
sınur 6. Uç 7. Uç il Seraem - 1. Afal 2.Ahk 

Serhat muhafızı-Uç beyi 3. AJu 4. Bön 5. Bunak 
Serhot - 1. Abıum, ak- (Matuh mu) 6. Aıak 7. Epe

ıum 2. Akaun 3. Borcı 4. sek 8. Kanıran 9. Mank 10. 
Esirik S. Esrek 6. Esrik 7. Mankafa 11. Mılkav 12. Mı
Esrük 8. içkici 9. içkici 10. nav 13. Osang 14. Salak 15. 
Ösrük 11. S&rük 12. Oarük Samarak, Samank, samaruk 

Serho, etmek - 1.Esirt- sawpı 16. Sangama, sangılık 
mele 2. Esritmek sangu, sankabak, sankıbak, 

Serhoş olmak - 1. Esi- santır, sanpul 17. Sanııı 18. 
rem ek 2. Esirmek 3. Esri- Sankı, sanku 19. Seme 20. 
mek 4. Kölçümek 5. Süde- Umutkan 
remek 6. Südr~mek Sersemlemek - 1. Afal-

Serkeı - 1. Baj'ırhğ 2. lamak, afallaşmak 2. Alık
Bardabaş 3. Baş kaldıran 4. laflllak 3. Bunulmak 4. Bu
Bulgak 5. Buynap, boynap naklamak 5. Bunalmak 6. 
6. Çalık 7. Çandır 8. Dik Mankıymak 7. Sanıtmak 8. 
başla 9. Salkım Semelemek 9. Sümülcemek 

Serkeşlik etmek - 1.Ar- (Aptal apt~l sallanmak man) 
k ki k 2 B k ld k s ~rsemlik - 1. Alıkhk u anma . aş a ırma 2 B" l"k 3 B 4 D 
3 Ç ı k 4 Ç l k 

. on u • un . anga-
. e .erme · e terme S. laklık 5. Ka tolok 
Çemkırınek 6. Duncukmak S . Y l 
7 D k 8 i v ersen - . Atamak 2. 

• uncuma . ıenmek 9. Bap boı 3. Beselek 4. Bot 
lkemek 10. Kaldılll&k 11. ıeçen S. Bozala 6. cartük 
Kaynamak 12. Mökümek 13. 7. Oaial 8. Dajıl 9. Haylaı 
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1 Alaşehir icra Dairesinden : 

Alacaklı: İzmirde mukim tüc
cardan Tikveşli Abdullah Naci. 

Borçln : Alaşehirde mukim 
Kasap zade Hacı Ahmed. 

B. Mikdarı : 812 lira 86 ku
ruş ve yüzde 9 faiz ve yüzde 
10 avukat ücreti. 

.Müstenidi : 22 Şubat 931 ta
rih ve 144-42 Numaralı Ala
şehir Noter senedi bakıyyesi. 

Borçlunun uhdesinde mukay
yed olup yukarıda yazılı bor
cundan dolayı mahcuz bulunan 
aşağıda hudud, mikdar ve ev
safı yazılı iki kıta gayri men
kul açık arttırma suretile satı
lığa çıkarılmıştır. 

Satılığa çıkarılan gayri men
kulJcrden: 

1 - Alaşehirin Akkeçili 
karyesinde kain Temmuz 325 
tarih ve 19 numara ile 20 dö
nüm üzerinden tapuya merbut 
hudutları şarkan: şeriki Ahmed 
ve Ümmehan müfrez tarlası, 
garben tariki im, Şimalen ve 
cenuben: Berber zade Ali bey 
vcres~leri tarlasile mahduddur. 
Ehli vukuf marifctile mahallen 
yapılan vaz'ıyed mesaha ve 
takdiri kıymet muamelesindeki 
hali hazır hududu: Şarkan sa
hibi sened Ahmed efendi ve 
Ümmehan hamım, Garben ark 
ve yol, Şimalen berber zade 
verese.si, Cenuben berber za
delerden Sağır zadelere geçen 
tarla ile mahdud olduğu ve 
bilmesaha 3 hektar 6037 metre 
murabbaı geldiği görülmüş ve 
heyeti umumiyesime 312 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

2 - Aynı karycde Kadıköy 
mevkiinde kain teşrinievvel 

933 tarih ve 143 numara ile 
5 dönüm 2 e•lek üzerinden 
tapuya merbut hudutları: Şar

kan: Ark ve yol, Garben: Ha
cı Ahmet efendi kerimesi Ha
tice, Şimalen: İbrahim oğlu 
Riza müfrezi, Cenuben: Nal
hand Hacı Mehmed kerimesi 
ile mahduddur. Ehli vukuf ma
rifetile mahallen yapılan vaz
iyed, Mesaha ve takdiri kıy

met muamelesinde hali hazır 
hududunun tapu kaydına uy
gun olduğu ve ışbu gayri men
kulün halen dört yaprak ye
nice bağ oldugu ve bilmesaha 
2 hektar 8919 metre murab
baı geldiği görülmüş ve hey
eti umumiyesine (930) lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

Ayrı, ayrı tapu kayıdları 
mahallerinde tatbik olunan 
işbu iki kıta gayri menkule 
aid şartname ve ilanları mah
keme ve icra divanhanelerine 
ve daha icabeden yerlere asıl
mış ve satış bugünden itiba
ren herkese açık bulundurul
muştur. 

Birinci arttırma mahal, gün 
ve saatı: Alaşehir icra dairesi 
önünde 31-3-935 tarihine mü
s:ıdif Pazar günü saat 14 t~n 
16 ya kadar müddet içinde ya
pılacaktır. 

Şartame: Yukarıda yazlı gayri 
menkuller 21-2-935 tarihinden 
itibaren satılığa çıkarılmıştir. 
Birinci arttırma müddeti otuz 
gündür. Birinci artırma günü 
yüksek sesle üç defa bağırıl
dıktan sonra işbu gayri men
kuller en lazla isteklisi üzerinde 
bırakılacaktır. Şu kadar ki sü
rülen pey tahmin edilen kıy-

- 286- Öz Türkçe kanlıklar 

lO, Haymana 11. Hayta 12. Urluk 6. Ünek 
ipsiz 13. Kazak 14. Kezıen Sermayedar-Malgfr 
15. Salma 16. Sallabaş 17. Seryet - 1. Ağı 2.Barım 
Sayağ 18. Sayak 19. Sürtük 3. Barlık 4. Baruk 5. Baylık 
(daha çok kadın hakkında) 6. Bul 7. Dömek 8. Et 9. 
20. Teskin 21. Yava 22.Yel- Karu 10. Kurum 11. Özlük 
lüz (daha çok kadın hakkın- 12. Sanğ 13. Varlık 14. Yön 
da) 23 Yöntük 24. Zalıt yöş 15. Zenginlik 

Serseriyane dolaşmak - Servet kespetmek-1.Ba-
Kıdırmak yırmak 2. Bayumak 

Seri - (süratli man) 1. Servet sahibi - 1. Bay-
Ağtaru 2. Algır, aJgur 3. ğut 2. EtJiğ 
Bacım 4. Carı 5. Cılam, cıl- Serzeniş - 1. Başa kaık
dam 6. Cıtı 7. Çabuk 8.Ça- ma 2. Çıkışma 3. Dapku 4. 
"\n 9. Çevik 10. Çıldam 11. Ekis 5. Giley 6. İlenç 7.Ka-
ulmıs 12. Eteyi 13. İldam kınç 8. Kalış 

14. Ilgar 15. İtik 16. İvgen Serzeniş etmek- ·1.Başa 
17. Kakşa 18. Kalabaş 19. Kakmak 2. Cemirmek 3. Çı
Kedük 20. Ötkür 21. Şı..re- kışmak 4. Darılmak 
met 22. Şur2un 23. Tavraj- Set - 1. Arg 2. Bastı-
24. Tetik 25. Tez 26. Tizgir rık 3. Böget, bönet, bövet 
27. Törek 28. Tüzgen 29. 4. B~ğet 5. Büket 6. Büne~ 
Ütkün, ütkür 30. Yarız 31. 7. Buvet 8. Çatma (bahçeyı 
Yeğin 32. yelen 33. y elgin su basmasından kurtarmak 
34. y cll<in 35. yelmen 36. için taştan, topraktan yapı-
y ld 37 T •v • 3B Y'ld lan set man) 9. Çeper 10. 

ı am . ıgnı . ı en K 1 K 12 P k . 
39 y .. v .. k .. ..k et 1 . etene . e entı 

· . u~ru ' yuvru 13. Puk 14. Tabar 15. Tam 
Senan - 1. Çabukça 2. 16. Tığa 17. Tuğ 

Çaliğ 3. Çapar 4. Arçabuk 1 Seddedilmek - 1. Bü-
5. Şep, şip 6. Terk 6ünmek 2. T eyilmek 3. Ya-

Seri konuşan- Sebili pılmak 
Seriü!infial - 1. Alıngan Seddetmek - 1. Bağla-

2. Sosur mak 2. Beketmek 3. BekJe-
Seriülinkisar - Kırılgan mek 4. Beketmek 5. Kapa-
Seriülintikal-Atik mak 6. Kepetmek 7.Örtmek 
Scriütteessür-İçli 8.Tıkamak 9. Tikıtmak 
Seriüsseyr-Uçgur uçkun Sed yapmak - 1. Böye-
Seri yürümek -1. Çer- mek 2. Kırlamak 

kcnmek 2. Yilmek Setr - (etmek) 1. Bü-
Scri - (serie) 1. Dizi 2. rümek 2. Gizlemek 3. Ka-

Kezik 3. Sıra 4. Takım pamak 4. Örtmek 5. Sakla-
Serir - 1. Bacik 2. Şin mak 6. Yapmak 
Serm - 1. Kış 2.Soğuk Sevab - 1. Doğru iş, 
Sermay,e - 1. Ana 2. doğruluk 2. İyi it, iyilik 3. 

Dömek 3 Enek 4. Mun 5. Tanrı beğenefıi 

'enı .Asır 

metin yüzde yetmiş beşini bul
madığı veyahut rüchanlı ala
caklının alacağına kafi 2elme
digi takdirde üzerinde bırakıl
ma yapılamaz ve satış ikinci 
arttırmıya bırakılır. 

İkinci Arttlrma Mahal, Gün 
ve Saatı : Alaşehir İcra dairesi 
önünde 16-4-935 tarihine mü
sadif Salı günü saat 14 den 
16 ya kadar müddet içinde 
yapılacaktır. İkinci arttırma 
müddeti 15 gündür. İşbu gayri 
menkuller ikinci arttırma günü 
keza yüksek sesle üç defa 
bağırıldıktan sonra en fazla 
isteklisi üzerinde bırakılır. Yi
ne sürülen bedel tahmin edi
len kıymetin yüzde yetmiş be
şini bulmadığı ve yahud rüc- . 
hanlı alacaklının alacağına kafi 
ıelmediği takdirde sahş düşer 
ve ıayri menkuller 2280 nu
maralı kanuna tevfikan beş 

sene müddetle taksite raht 
olunur ve alacaklı üzerine 
kanui ipotek olur. İşbu gayri 
menkuller arttı?ma neticesinde 
üzerinde bırakılma kararı ve
rildikten sonra alıcı; Arttırma 
tutarı istenildiği zaman derhal 
vermeğe mecburdur. Vermediği 
takdirde daha önce pey koyan 
müşteriye teklif olunur. Koy
duğu bedel üzerinden almağa 

talih olursa ve yahut bu bedel 
üzerinden her hangi bir istekli 
çıkarsa onun üzerine ihale olu
nur. Böyle bir istekli çıkmazsa 
üzerinde bırakılma kararı bo
zulur ve 15 gün müddetle gayri 
menkuller yeniden arttırmaya 
çıkarılır. Tekerrür eden bede) 
üzerinden satılır. Aradaki fark 
ve mahrum kalınan yüzde beş 

faiz hüküm istihsaline hacet 
kalmaksızın tahsil olunur. 

İşbu gayri menkuller üzerin
de bir hak iddia edenler veya 
ilişiği olanlar ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı 

müsbitclcrile birlikte dairepıize 
müracaat etmelidirler. Bu müd-

det içind~ müracaat etmiyenler 
ve hakları tapu sicilliJe sabit 
olmıyanlar arttırma tutarının 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

T ellaliye resmi ve tapu har
cı müşteriye aiddir. Arttırmıya 
iştirak etmek istiyenJerin mez-
kur gün ve saate kadar dai
remize müracaat etmeleri ve 
yüzde yedi buçuk nisbetinde 
depo akçesi veya milli bir 
banka mektubu getirmeleri la
zımdır. Keza arttırmıya iştirak 
cdenkr şartnameyi okumuş ve 
lüzumlu malümatı almış sayılır
lar. Daha fazla ma)ümat almak 
istiyenlerin dairemize 935 - 53 
numaraya müracaat etmeleri 
ve işbu gayri menkuller yuka
rıda yazılı şartlar dairesinde 
Alaşehir icra dairesi önünde 
satılacağı ilan olunur. 

Alaşehir icra memuru 

Aydın Demiryolu Umum 
MUdUrlUğünden : 

Muayyen müddetleri zarfında 
teslim alınmayan ve sahipsiz 
olarak uzun müddetten beri 
depolarımızda durmakta olan 
muhtelif cinsteki eşyanın 

4 - 3 - 935 ta:-ihine müsadif 
Pazartesi günü saat 10 da şir
ketin Alsancak ambarlarında 

açık olarak artırma suretiyle 
satılacağı ilan olunur. 

Öz Türkçe karşılıklar - 287 -

Sevda - 1. Kurgu 2. ciklenmek 2. Gezinmek 3. 
Kutur 3. Sevgi Gezmek, gezip dolaşmak 

s~vdazede - 1. Vurgun Seyrangah -Gezme yeri 
2. Yanıklı gezinti yeri 

Seviye - 1. Bitevi 2. Seyyah - 1. Barkın 2. 
Çırpı 3. Düzen 4. Düzlük 5. Çüşkün 3. Elkin 4. Gezeğen 
Sekmeç 5. Gezek 6. Gezgiç 7. Gez

Sevk - 1. Çapma 2.Elt- güç 8. İlgezdi 9. Kezkiç 10. 
me 3. Gönderme 4. Güdüm Ötek 11. Saltı 12. Yelkin 
5. Haylama 6. Yetme 13. Y erçi 14. Yolcu 15. Yo-

Sevketmek - 1. Ağıt- rıkçı 16. Yürüğen 
mak 2. Aydamak 3. Başkar- Seyyal - 1. Ağılkak 2. 
mak 4. Elemek 5. Gönder- Ağın 3. Akan 4 Akar 5. 
mek 6. Gütmek 7. İleri gö- Akıcı 6. Ikık 
türmek 8. ileri sürmek 9. Seyyar - 1. Dolaşan 2. 
İletmek 10. Sürmek 11. Yol- Gezen 3. Gez2inci 4. Göç
lamak küncü 5. Taşınabilir 6. Yer 

Seyahat - 1. Gezgi 2. değiştiren 7. Yörü~lü 
Gezi 3. Y okuluk 4. Y oruk Seyyibe - ( Seyyib ) 1. 

Seyahate çıkmak - Yö- Dul 2. Er görmüş 3. Kız-
nelmek lıksız 

Seyahat etmek -1.Den- Seyyie - 1. İsizJik, esiz-
zinmck 2. Dolaşmak 3. E.ş- Jile 2. Kötü 3. Kötülük 4. 
mek 4. Gezmek Suç 5. Yavuz iş 6. Yavuzluk 

Seyelan - 1. Akıntı 2. 7. Y azuk 
Akma 3. Öğme Seyyid - 1. Ağa 2. Baş 

Seyelan etmek - 1. Ak- 3. Bey 4. Cab2u 5. Cavga 
mak 2. Ôğünmek 6. İleri gelen 

Seye)anı muhali - Bel Sezaver - 1. Deier, de-
soğukluğu ğerli 2. T eğimliğ 3. Yaraşır 

Seyf - 1. Kılıç 2. Kılıs Sıdk - (Sıtk) 1. Cın,çın 
3. Kılış 4. Pala (kılıca ben- 2. Çin 3. Doğruluk 4. Ger
zer yassı bir nevi ailih) 5. çeklik 5. Yöb, yön 
Salur Sıfat-San 

Seyl - 1. Akın 2. Akın Sıfr - (Sıfır) 1. Beş 2. 
ıu 3. Çaglak 4. Çavun 5. Bucura 
Kayan 6. Sökün 7. Taşık 8. Sıhhat - 1. Dinçlik (afi-
Taşkın yet, vücut kuvveti man) 2. 

Seyr - 1. Bakma 2.(T e- Doğruluk (hakikate tevafuk 
maşa man) 2. Gezinme 3. man) 3. Es (sağlamlık man) 
Gitme (sefer man) 4. Yolcu- 4. Esenlik (afiyet man) 5. 
luk 5. Yürüme, yürüyüş Eyilik, iyilik 6. Gerçeklik 7. 

Seyraı. - 1. Bakma 2. Sağlık 8. Sağlıcak 9. Sağ
Gezinme 3. Gebinci 4.Kizek lamlık 

Seyran etmek - 1. Ge- Sıhhat bulmak - 1. iyi-

~c. . · .. .,_. ·:· ... . .• ·~ ..•. 1 ~ - .. ·"':j;.~ ·. .. ... · . .. . 

An~eler Çocuklarınız 
için ilk f 1

• an ava 

·~ K 
ile başlayınız 

Çocuk hastalıkları mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususiyede hazırlanan 

LA kt • Çocukta hazımsızlık, . a in sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıdenr. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 

Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUr'Fi K t01'1 
Ecza Deposu 

Gri ek 8 • 

ıçın önle • 
1 

a-r 
T ABLE.fLERi 

Baş Agnsı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 
T e ;namen Geçirir 

Ismine J)ikkat l:<liniz 

2 adetlik kOtusu 7,s kuruştur 

NEDKALMiNA· 

lzmir Suları Türl( Ano
nim Şirketinden: 

Sirketimizin hissedarlar umumi hey' eti senelik adi içtimaı. 

30 Mart 1935 Cumartesi günü saat 15 te İzmirde Alsancakta 
454 numarada kain şirket merkezi idaresinde yapılacaktır. 

İçtimaa iştirak etmek istiyen hisse sahiplerinin nizamnamenİP 
27 inci maddesi veçhile içtima günün"den 10 gün evvel hisse se" 
netlerini, ~irketin İzmirdeki merkezine veya merkezi Bruxcelles'" 
de kain "Bruxcelles Bankası,, veya şubelerine tevdi etmelidirler 

Konuşulacak işler şunlardır: 

1- idare meclisi ve mürakip raporlarının okunması. 
2- 31 Birinci Kanun 1934 tarihli bilanço, kar ve zarar hesabil• 

mevcudat defterinin tetkik ve kabulü. 

3- ldar>! meclisi azalarile mürakıbın ibrası. 
4- Meclisi idare azalarının dokuza iblağı ve idare meclisi aza

larının istifaları ve yeni idare meclis azalarının intihabı 11• 

aza hakkı huzurunun tayini. 
5- Mürakıp intihabi ve ücretinin tayini. 
6- Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan, idare meclisi{ 

azalarına kendi veya şahsı ahar namına bizzat ve bilvasıt• 
şirketle muamele yapmağa salahiyet verilmesi. 

(275) 



lzmlr Beledl,eslnden: 
1 - lOS lira bedeli maham

menli belediye akarmdu Bal
cılar caddesinde 137 numaralı 
dükkimn senelik kirası bele-
diye baş katiplik kalemindeki 
şartnaır esi veçhile ve açık ar

' tarma i!e 28-2-935 perşembe 
günü nat 16 da belediyede 
müteşekkil arhrma ve eksi tme 
komisyonunca ihale edilecektir. 
Artırmaya ittirak için 8 lira 

• ..., , .... r .. -1 muvakkat teminatla söylenen 
'> .. .,,-5. 'X"' ~ 1~- K{in ve saa kadar belediyede 

~ . ...;jj... ~-'<"~!... art k · ı k . ,' i."'":'.i .._ • :~ "'"{~ r~~ ırma .. Vt! e S i tm
1 

e omısyo-
• • 1. ~ 4 ~ nuna murac aat o unur. 

:.0::· ·· _, -~- 2 - 325 lira bedeli muham-
~ . ....~ ~ ~ -:rr 

1 
menli belediye bina~u altındaki 

'r. !_ "'~~ "~.:: eski varidat dairesi olan ma-
~ '-~, ~ .ıım • ğazuın senelik kirası belediye 

. .. ·~rı ~d.. batkitiplik kalemindeki şart-
';~~~ ·: ~ ~.. .-, o ır:. • ı nam~ıi veçhile ve açık artt r

';/'l,t. • ~ 'il-" " 1~ cJ,ıf'l.ı ~ ma ile 28-2-935 perşembe gü-, .. ..: ~ 11 ·" Jd.e ' > I nii saat 16 da belediyede mü-
,. .. ~~,...j~r:;,- ı fe e-refl. '.teıekkil arttırma Ye eksiltme 

,~-~ ,c ııeri ı~ vlt.L tfl.t komiayonuncai~eedil':c!kdir. 
=~~~ • .t_ .., \). 1, ı~ a,o ııef Artbrmaya ıştirak ıçın 25 

O
~:... 0,rrıPo. o.r-°'"' p.V.. ""-· lira muvakkat teminatla söyle-

" 

lf ~Jı i~ i rJ o,tr" iflt"'..) ~n gtın. ve saate kadar bele-

,
• fışı e JO. ı~ AF1. 5tı~ dıyedekı komisyonu mah .. usuna 
5' yl V 5tu - t m&racaat olunur. 

1JJ- O 3 - 20,12 lira bedeli ke-
ıifli Mısırh caddesinde Bayram 

PLATT 
Makina F abrikasımn 

NAMDAR CIKRIGJ 

lJ En ufak yedek parçalariyle beraber apğıdaki 
MUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

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

yeri pazan karşısında polis 
karakolu yanında bel:diyeye 
ait kulübenin yıkılmak ilzere 
enkazı belediye başkatiplik 
kalemindekı keşfname ve pıt
nameai veçhile ve açık arbr· 
ma ile 28 -2- 935 perşembe 
flintl arat 16 da belediyede 
m&tefekkil artırma ve eksiltme 
komisyonunda ihale edile
cektir. 

Arbrmaya iftirak için 2 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
ailn ve saate kadar belediye .. 
deki komisyonu mahsusuna 
müracaat olunur. 

4 - 100.80 lira ltedeli ke- ı 
şifli Malhzlarda belediyeye ait 
15 ve 17 numaralı dllkkinlann 
yıkılacak enkan belediye bq ı 
kitiplik kalemindeki keşifna

me ve şartnamesi veçhile ve J 
açak artbrma ile 28-2-1935 
perpmbe gtball saat onalbda 
belediyede miltetekkil artbrma 
ve eksiltme komisyonunca 
ihale edilecektir. Artbrmaya 
iıtirak için sekiz lira muvak· 
kat teminatla söylenen 2'bı 
ve -ta kadar belecliyecfeki 
komisyonu mahsusuna milra
caat olunur. 

lzmir 
S - 139,0'l lira bedeli ke

ıifti Çorakkapı Tilkilik cadde· 

:ezbahası Tu··rk. sinde belediyece istim••k edi-
len 243 numarah fmnm yıla· 

Anonim Şirketin(" en: 
İznair mezbahası Türk anonim tirketinin senelik adi heyeti 

1lllluaüye içtimaı 30 Mart 1935 tarihine müsad"f Cumartesi günü 

~15 te şirketin merk.-i o~an mezbahadaki salonda akdedile
ce · • Bet ve daha ziyade hisseye malik olaa hissedarların 
lı.:-~~- içbmaa ııtinlderi ilin olunur. lçtimaa iftirak edecek 
~lamı firket Dizamnameainin maddei mahıusasına tevfikan 
'!6-- alahe tekaddlm eden bir hafta sarfmda lüue senetle
~ •~ya •esaiki muteberelerini tirket kasasına teslim ederek 

llhaliye kartı almalan muktezidir. 

Ruzna ei Miizakerat: 
1) M-•:-: :..1__ • ~ UUU"e raporunun kıraeti 
2> Miraldp rape.a w laraeti 
3) 1934 senesi billaçOamnm tetkik Ye taecliki 
4) Meclisi iclareain tebriyesi 
S) Amortismanın mikdar ve zamanı tediyesi veya mahsubu 

hakkında meclis idareye salahiyet itası 
6) MGcldeti hitam bulan mecliai idare azalannm yeniden intihabı 
7) Mecliai idare azalarma verilecek hakkıhuzurun tayini 
8) Mlr•kip intihabı ve ücretlerinin tayiai 

Mecüi idare Reisi N. 
C. SAHINGERI 

lacak lmımlanna ait enkazı 

belediye bqkitiplik kalemin
deki keşifname ve f8rlnamesİ 
veçhile ve açık artıroıa ile 
28-2-935 Pertembe günü saat 
16 da belediyede mnteşekkil 

artbrma ve ekailtme komisyo
nunca ihale edilecektir. Artbr
maya ittirak için 11 lira mu
vakat teminatla llylenen pn 
ve -te kadar belediyedeki 
komisyonu.mahsusuna miiracaat 
olunur. 

12. 17, 21, 25 432 (199) 
150 lira bedeli kqifli karp

yaka braDflllanlan için 100 adet 
kame mualuju sabn aknmaa 
ip belediye bqkltipJik ble
mindeki prtname ve kqifna
mesi veçhile ve açık eksiltme 
ile 12-3-935 Sah gün& saat 
16 da ihaJe edilecektir. İttirik 
için 12 lira muvakkat teminatla 
slylenen gln ve saata kadar 
belediyedeki artbrma ve ek• 
ailtme komisyonana geliniz. 

584 (277) 25 ve t-5-10 

TenlASlr ......... 

Pertev 
lannın 

Şurubu Memleketimizin Doktor
Takdiratına Mazhar Olmuştur 

Bütün Türkire için umumi safıf yeri lstanbulda Bahçeka
pıaında ZAMAN ecza deposu olup tehrimizdeki eczane 
ve ecza depolanma hepsinde vardır. Iararla daima 
ALOOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

Devren Sa ....... 
Bakkaliye 

Alaaac:akta Mea'udiye cacl
clainde 33numarah Trabsoa 
bakkaliyesi derununda mal 
azimet dolayısile devren Ye 

toptan sablıktır. Taliplerin 
ay nihayetine kadar den• 
nanda sahibi bay Mehmet 
Haruna milracaatlan 

S-6 231 

Göz Hekimi 

MitatOrel 
Aclrea - Beyler Namaa 

Zade aokağı Ahenk mat· 
bauı yamnda. 

Numara: 23 
T elefoa: 3434 

6--26 (229) 

ua~ • 
Doktor 

Kemal Satir 
Memleket hastanesi. 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler aokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel 3956 

Evi Kaaantina tramn7 cad-. 
desi No. 596 Tel 2545 
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F ratelli Sperco N. V. Oliver Ve Şii. 

Sanıeı t2 

JADRANSKA 
Vapur Acentesi W. ' F. fi. Van Der LiMiTET 

ROYALE NEERLANDAts Zee & Co. Vapur Acentesi 
KUMPANYASI 

ORESTES vapuru23 şubatta DEUTSCHE LEV ANTE LINIE CENDELİ HAN BİRİNCi 
beklenmekte olup yükünü bo- Hamburg KORDON TEL. 2443 
şalttıktan soura Burgaz Varna AQUıLA vapuru Anvers ve DHE ELLERMAN LINES L TD. 
ve Köstence için yük alacaktır. Hamburgdan yük çıkarmak MARONIAN vapuru 21 şu-

GANYMEDES vapuru 26 üzere 23 şubatta bekleniyor. batta Londra, Hull ve An-
ULM vapuru Halen limanı- versten gelip tahliyede bulu- . 

şubattan 28 şubata kadar An- d 1 A R d nacak ve aynı· zarnanda Londra mız a o up nvers, otter am, 
vers, Rotterdam, Amsterdam Hamburğ ve Bremen için yük ve Hull için yük alac:ıkhr. 
ve Hamburg için yük alacaktır. almaktdaır EG YPSIAN vapuru ay so-

ORESTES vapurt: 10 martta THESSALIA vapur 5 martta nunda Liverpool ve Svansea-
geJip 14 martta Anvers. Rot- bekleniyor . . 7 marta kadar dan beklenmektedir. 
terdam, Amsterdam ve Ham- Anvers, Rotterdam, Hamburg THURSO vapuru mart orta-

B smda Londra HulJ ve An-
burg limanları için yük ala- ve remen için yük alacaktır. 
cakbr. JOHNSON Lf NE L TD versten gelip tahliyede bu!una-
SVENSKA ORİENT LİNİEN KENMORE vapuru 23 Şu- cak ve ayni zamanda Londra 

HEDRUN vapuru 28 Şubatta batta bekleniyor. Liverpul ve ve Hull için yük alacaktır 
Anverste -k k B FLAMINIAN vapuru mart Rotterdam, Hamburg, Copen- n yu çı arıp urgas 
Vama, Köstence, Galaç ve ortasıncla LiverRoo! ve Svan-

bage, Dantziğ, Gdynia, Gote- B ·ı · · k ı k sea'dan beklcnmektedı"r. raı a ıçın yü a aca tır. 

burg Oslo ve İskandinavya Ii- ARMENT H. SCHULDT NOT: Vürut tarihleri ve 
manian için yük alacaktır. vapurlann isimleri üzerine mes'u 

. NATIONAL STEAM NA VIGA HANSBURG vapuru 25 Şu liyet kabul edilmez. 
batta bekleniyor. Hamburg 

TION Co. OF GRECCE ve Anversten yük çıkarıp Rot-
İzmir - N evyork arasında terdam ve Hamburg için yük 

PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PıRE TRıYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 

günleri öğ·leyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
27/2/935 BEOGRAD 

6/3/935 S. S. BLED 
13/3/935 SRBıı'l 

20/3/935 S. S. BEOGRAD 
G. PAPA Y ANAKıS 

KATINA vapuru 3 martta 
Pire, Selinık, ve Dedeaiaç 
limanları için yük alacaktır. 

Kordonda · Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

ayda bir muntazam sefer alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

T AMESIS vapuru 12 Martta CORPORA TION 
lzmirden (doi-ru) Nevyork için EXMıNıSTER vapuru Halen 
yük alacakhr. limanımızda olup N evyork 

AZ PARA iLE BOL 
ISI~ 

SERVİCE MARiTİM ROUMAİN için yük almaktadır. 
EXARCH vapuru 2 martta 

Garbi Akdeniz için ayda bekleniyor. Nevyork için yük 
bir muntazam sefer. alacaktır. 

PELES vapuru 6 nisanda Vurul tarihleri ve vapurların 
gelip 7 Nisanda Malta. Bar- isimleri üzerine mesuliyet ka-
selon, Marsilya ve Cezaire bul edilmez. 
hareket edecektir. N. V. W. F. Hanri Van Der 

ALBA JUL YA vapuru 12 Zee & Co. 
martta gelip 13 martta Malta, Birinci Kordon Telefon No. 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 2007 - 2008 
Cezaire hareket edecektir. !'lm--~···-~------r. lloktor ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

fazla tafsilat için 1kinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
bınası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 

müracaat edilmesi rica olunur. 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

Telefon: 2004-2005 MUTEHASSISI 

Umum Hastalarıo Nazan Dikk tine 
En son sistem mide, kano ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
kasık bağ!arı, düztabanlar için taban korsaları gayri tab
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci, 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayl'.İ tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve 1T1MAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

)j~ahri Hiza} 
Bey tarafmnan yapılır. 

Kabul saatleri : 1 O ila 12,30 öğleden sonra 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
16 - 20 (355) S.7 

·····································································: . 
SIHHAT BALIKYAGI ~ 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 
iki Defa SUzUlmüştUr 

Yegane Deposu 
Başdurak 

Bama.i Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. . . . . 

• 

Y ALNJz iÇi GAZLI 

Lap, bala.-ı Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
FJektrik, l~elefon 

PEŞTEl\tALCILAR 

Malzen1esi J)eposu 
77 - 79 Tel. 3332 

Daima En Latif En Sabit 
Kokulard' r 

M.DEP. S.FERIT ŞiF A 
ECZAHANESI 

lngiliz KANZUK Eczanesinin 
öksürük Pastlleri 

·Pastil Antiseptik 
Memleketimizde mümasil Avrupa müstahzerabnı aratmıyacak 

mükemmeliyette yegane müessir pastillerdir . 
Pastil Antiseptik nezleyi eyileıtirir ve önler. Gögüs, bugaı 

~~stalıklarında pek tesirlidir. Ses kısıklığında tesiri ani ve kat" 
ıdır. Y olculukte, ~ kalabalık ve tozlu muhitlerde, kışın kapah 
yerlerde bulunmaktan mütevellit bir çok bulaşık nefes yold 
hastalıklannın önüne geçer. 

Türkiye Cumhuriyet Merkeı 
Bankasından : 

İkramiyeli yüzde beş faizli 1933 istikrazının 4,000,000 liralık 
ikinci te~ti.bini t~ı~il eden B. tertibinin asıl ~ahyifleri 1 şubat 
1935 tarıhınden ıtıbaren muvakkat makbuzlar ıle tebdile başla• 
nılmıştır. Mezkür tarihten 28 şubat akşamına kadar muvakkat 
makbuzları, ilk aldıkları banka şubelerine müracaat edecek 
hamillere tebdil muamelesi masrafsız olarak yapılacaktır. 

28 şuha 1935 tarihinden sonra tebdiller Merkez bankasının 
Ankara merkezinde yapılacak ve masraf hamillerine ait olmak 
üzere bu işe bankamız şubelerile iş ve Zıraat bankaları tavassut 
eyJiyecektir. 

Bundan böyle kupon, ikramiye ve amorti tediyab yalnız asJ 
tahviller üzerinden icra edileceğine göre hamillerin tebdil içİll 
bir an evvel müracaatları rica olunur. 1-7-16-25 (153) 321 

- - =Jdill 
Gribe Nezleye 

Korizol Kemal 
Hilal Eczanesi 

i l~ fı~J 
• 
j 

Misafirlere 
ikram 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYiiK FIRSAT 
Topan Halis Zonil'uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en uciız kömürdür. 
Birinci kalite bu malı 1zmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satıt mahalll : Kestane pazarında No. 10 
(885) Telefon 3937 


