
- · · · · · ~ No. eeu KIRKINCI SENE ÇA.RŞAMBA za TEŞRİNiSANi 1934 
44-Glli8ulvarı-IZMIR·44~ı----------------~~~~~~~~--~~--~-------
İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN • 

1 Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
GAZETEMiZ 
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1 HAKKI OCAKOGLU 
AEıC>IV:E Ş:E~İ"I'İ 

Devamı müddet Türkiye için Hariç için SAYFADIR 
· "''ıırr;k . üoo · :!.i<io 

lllı ""''k. 7(1(1 1:1110 Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
-

TELEFON : 2&97 
. 

Bütün Gözler 
Cenevreye Çevrllmiı;tlr 
. Marsilyada Yoguslavya kıralı 
ıle Fransa dış bakanı M. Bartu' -
~un kötü düşünceli adamlar 
~~e öldürülmesi acunu korku 
ıçıııde bırakmıştı. 
d liala sarsıntıları altında acı 
S Uyduğumuz genel savaş bir 
~ırp kurşunu ile Avasturya Ve-
~htının öldürülmesinden çık
~!tı, Uluslar yıllarca birbirlerini 
k gazladılar. Seller. dolduran 
anlar akıttılar. Bu denemenin 

'.cısı içlerimizi sızlatırken Mar
lılya ağır suçu genel korkuları 
b!'l:~rdı. Kan dökmenin ne acı 
~tıınler verdiğini anlıyan ulus-

r daha ağır başlı davrandılar. 
d Gözleri yaşla, içleri yasla 
olu Yugoslavya ulusu, barı

lıklığı korumak için işi uluslar 
:tasında düzeltmek yolunu 
Uttu. 
. Acun barışıklığının önderle
rııe kurşunlar Fransa toprak
arında atılmıştı. Bununla be
~~ber yapılan araştırmalar bu 
~ın yabancı ülkelerde pişirilip 
k 0tarıldığını ortaya koydu. l\fa-
edonya ürkücüleri, Yugos'av

)adan Macaristana kaçan Hır
~atlar birleşerek aralarında bir 
dernek kurarak acuna korku 
lalınak, barışı bozmak yolunn 
lııtnıuşlardır. Marsilya ağır su
Çu da bunların eli altından 
Çıkmıştır. Bunların düşünceleri 
•cuna korku salmak, barı
'1klığı bozmak acunu alt
liet etmektir. Uysal ulusalar 
l'ırkücüleri dağıtmağa ezmeğe 
~unun tebişini korumaga borç
tı durlar. Bunun için bir yönden 

1ansa suçluları İtalya ve Ma
~risb.ndan isterken öbür yön· 
{il Yugoslavya Uluslar arası 
emeğine baş vurarak acun 
~r.ışının korunmasını suçlularıu 
• 1ga çıkarılmasını istedi. 
İtler barış yolu ile yürütül· :tk istenirken İtalya suçlular· 

•ıı Paveliçi F ransaya vermi
)eceğini bildirdi. Macarlara 
~lince onlar da Yugoslav 

tıısına Uluslar arasında 
le "k İıti cı meden konuşulmasını 
d Yorlar. Cenevreden gelen 
~Yumlar çok içkedir. Ortalığı 
ili llıuşatmak için bu işin görü· 
lı lıııesi geri bırakıldı. Ancak 
~al adamlar arasında bu
) alar sıklaştırıldı. Görülü
~ ki batı törüleri ikiye ay
lı._ ış gibidirler. Bir yönde 
tı_ llşa candan bağlı bulunanlar, 
~- llşıklığın önüne geçmeğe 
ll'taşıyorlarken öbür yönde 
~ğı karıştırmak istiyenler 

t durmıyorlar. 
' Dıığabilecek bir kargaşalığın 
t y .. ili Urekler acısı olacağını dü-
--~llıiyor!ar. Bir yönden siya
~t . adamlar Pariste başbaşa 
~1 tırken öbür yanda Viyana 
1ı;ılarında siyasal avlar yapı
•t:r. Önümüzdeki ayda Cenev
~~ e Yapılacak toplantılarda da 
ıı1tıı".!rılık sürer gider~e barı
~~ f .korumak gUçieşecektir. 
~: sıyasalları bu korkunç işin 
;,:~e geçmek için elden geleni 
ılı llıaktadırlar. 1935 yılının ilk 
ı,tq~cunun durumunu aydınla
~~! tır. Bütün gfüler ve ku-

ar c il"ti enevreye çevr mış r. 
'S ~- C>cakoğıu. 

·~ t a'Vaş -Muharebe,, Deneme 
) Ctiibe "A" c· ttı " . ., gı~ suçu - ına-

~ Ürkücü- ihtilalci, "Tet-
'b" "D kC" '."\il erne - emıyet ,, 
~tbi f· Sulh,, "Uysal Su!hcu,, 

f• Emniyet "lçke- Nazik,, 

Cıım1ıuriycliıı._ ye <..:ııınlturiyet Eset"it_!i!ı !Jela;isi, Sabahları Çıkar Si-yaS'i Gazetedir 

- E isakı 
Hariciye Bakanımızın Paristeki Görüşmeleri 
Tevfik Rüştü Arasın Fransız . Hariciye Bakanı_ ile Görüşme

leri Bir Akdeniz Uzlaşmasını Tamamlamış Bulunuyor 

Paris, 27 (Hususi) - Gaze· 
teler, Türki}'e Hariciye bakanı 
Tevfik Rüştü Aras ile Romanya 
Hariciye bakanı Tituleckonun 
Paris ziyaretlerinden uzun uza
..ı ":\ b~ı.,~-1;.,Mh•·. İki diplo-

Teı'j'ik lı' ii .~lii Aı·as 

matin Pariste kısa sürecek olan 
ikametlerinde Fransa Hariciye 
bakanlığı ile görüşülecek işler 
etrafında bir program hazırla
mış bulundugunu da ilave 
ediyorlar. 

İlk mülakat dün vukubul
muştur. Mösyö Titülesko Fran
sız Hariciye bakanı ile 75 da-

kika görüşmüştür. Bu görüşme 
etrafında bir tebliğ neşredil· 
memiş isede uluslar arası mes' -
elelerin, bilhassa Cenevredeki 
son vaziyetin görüşüldüğü mu
hakkaktır. Mösyö Lavalın Ce
nevreyi bıraktığı göndenberi 
uluslar arası vaziyet çok de
ğişmiştir. 

Romada üçler görüşmesinden 
sonra Marsilya suikastı etra
fındaki tahkikat mes'e!esi de 
sürhat:e ile•!e'lli'} o:ıbmıyoı . 

Tevfik Rüştü Aras Berline Gidiyor 
bildiriyor: M. Litvinof ile T ev
fik Rüştü Aras memleketlerinin 
Cenevreden uzak bulunması 
sebebile konsey içtimalarının 
birbiri arkasınca talikini Millet
ler cemiyeti katibi umumisi 
nezdinde protesto ederek, iç
tima tarihinin en az beş gün 
evvelden kati surette tesbitini 
istemişlerdir. 

TUrk - Fransız MUnaaebah 
İstanbul 27 ( Hususi ) - Pa

risten bildiriliyor: 

yapılmasını görüştüğünü, gö
rüşmelerin ilerlediğini yazıyor. 
Göru,melerln Mahiyeti 
Paris, 27 (A.A) - M. Lava! 

ile M. Titulesko arasında ya
pılan ve fevkalade dostça ol
duğunu söylemiye hacet olmı
yan görüşme bir müzakere ol· 
mal:ta'1 ziy"\de eve!ce yapilmış 

sel bir an!ll§ma projesini fran
sanın vert:ceği haberi gerçek
leşmektedir. Bununla beraber 
Fransanın Lehi-ıtanın 27 Eylül 
tarihli notasına vermiş olduğu 

cevap dogu uzlaşması hakkın
daki ğörüşmelerin ne durumda 
olduğunu araştırmıya sebep 
olmuştur. Şrasını hatırlatmak 

gerekki bu uzlaşmaya ait ilk 
teklifler tespit edilmiş olan bir 
metin vermekten ziyade bu 
uzlaşmanın çerçevesini göste
riyordu. 0Lehistanın Litvanya, 
Çekoslovakya ve Almanya 
hakkında ileri sürmüş olduğu 

ihtirazi kayıtların göz önünde 
tutulması gelecekte yapılacak 
konuşmalar için daha ziyade ~ 
ümit verici ihtimallerin ilerle
mesine müsiit bulunmaktadı;. 

Tevfik Rü,tU-Laval 
GörUsmesl 

M. Lava! ile M. Titülesko 
Fransa-Rusya yakınlığın da ko· 
nıışmuşlardır. Bu yakınlık ge
çenlerde Fran;ız meb'usan mec
lisinde söylenildiği gibi F ranaıı" 
davlet adamlarınca Avrupa ba-

Litriııof ı·e La l'al J.ı·aııııı.; 1:Jaljı'ekili F!wweıı rışının mühim bir amilidir. Do-
Maearistan Yugoslavyanın şi- Fransız gazeteleri Hariciy.:! olan görüşmelerin tekrarı ve gu Avrupasında düzen ve sü-
kayetlerine kar~ı ayaklanmış Vekili Tevfik Rüştü Araa'ın aydınlatılması olmuştur. Gö· künun berkitilmesi ülküsünü 
vaziyettedirler. Fransız Hariciye bakanı M. rüşme Yugoslavyanın notası güden bu çalışmalar halihazır-

Diğer taraftan sağlamlaştı- Lava! ile görüşmelerine büyük ile Macaristanın vermiş olduğu da Türkiyenin gütmekte oldu-
nlan haberlere göre Quai ehemmiyet veriyorlar. cevabın uluslar kurumunun ğu siyasalı ilham etmekte olup 
Darsay görüşmelerinde Fran- ( Temps) gazetesi en doğru ortaya atmış olduğu meseleler tevfik Rüştü Aras da bu ülkü 
sanın Lehistana verdiği cevabı bir kaynaktan aldığı haberlere üzerinde olmuştur. ile Parise gelmiştir. Ve yarın 
notoda bahis mevzuu olmuştur. atfen Hariciye bakanımız Tev- Tethl,çllere Kar,ı M. Flanden ve M. Lava! ile 

Bir Protesto fik Rüştü Aras'ın Pariste bir Tethişçilerin hareketlerini görüşecektir. 
Cenevre, 26 (A.A) - Havas Türk - Fransız emniyet misakı bastırmak için yapılacak evren- - Sonu btşinci ahi/ede -

1111111111! Hl 11111111111111111111111111111 l llll a 111111111111111111111111111111111111111111111111 • 

Uyuşmak için Bir Teşebbüs Atatürk Başbakana ln-

1.k. A. ı . . önü Adını Verdi 
ı man Nazırı Parıse Gıderek • Atatürkün Büyük Ulusal Kurul-

Silahsızlanma işini Görüşeceklerdir taya Gönderdiği Mektup 
- -- Noel Yortusunda Gömülen Lakaplar Ve Onvanlar 

llL:a-..., Berlin 27 (H.R) - Noel yor- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~· tusu bu yıl Berlinde ve bütün 
·ın · büyük şehirlerde çok parlak 

Ankara 27 (A.A) - Kemal 
Ôz adlı Cumhur reisimize Ata
türk soy adı verildiğine dair 
olan kanun yarın Resmi gaze-ı~ ,y,, surette kutlulanacaktır. Diğer 

' ' ~ . ~ yünden altı ilk kanun ile 24 ilk 

1 
l 

Almaıı askerleriııdeıı bir ııı iifı·ı·.:ı· 

Berfaı 21 ( H. R ) - Ağız- resmen teyit edilmemiş ise de 
larda dolaşan bir habere göre, siyasai ortalar bu şayiaya şaş
Alman Devlet Nazırı Hesch ve manıışlardır. Zira Hitlerin son 
Von Ribentrop yakında Parise 
giderek silahları bırakma işi 
hakkında Fransız törü adamla
rile görüşeceklerdir. Bu haber 

sözleri Fransa ile uyuşmak için 

yeni bir teşebbüs yapılacağını 

duyurmakta idi. 

kanun arasında bütün Alman·~ 
yada bir çok gösterişler yapı

la~aktır. Noel g~cesi şato!~[~"' 
müzeler ve katolık katedralları 
parlak surette donatılacaktır. 

Şatoların havlularında genç 
kızlar ve erkekler şarkı söyli-;j 
yeceklerdir. ) 
Ökonomlk Münasebetler · 

Berlin, 27 (H.R) - Alman 
gazeteleri bu hafta içinde 
Türkiye Hariciye Bakanı Tev-
fik Rüştü Aras'ın Berlini ziya- Atatttrı. liaşkaıı İsıııet lııöııii 
ret ederek Alman hariciye ba- tede ncşredilecektir. 
kanı Baron Von Neurath ile Başbakan ismet paşaya Reisi-
iki memleketin ökonomik mü- cumh:ır tarafından soyadı ola-
nasebetleri üzerinde görüşece· rak rönü adı verilmiştir. Bu 
ğini yazıyorlar. hususta Atatürkün mektubu 

Berlin, 27 (A.A) - Rayıf- tudur. r 1 

bank bilançosu altın ibtiyabnda unaşvek ·ıete, 
bir milyon marklık bir çoğal· B şve1ril İsmet pqa hazret-
ma göstermektedir. • lerimn lnkııAp tarihimizin ilk 

-

lerefli ve parlak sahifesi olan 
nönü meydan muharebelerinin 
başkahramanı olmuş bulunması 
itibariyle soyadı kanunu icabı 

l'e Jllareşat J/eı·:i İle Bir .Arwlcı 
olarak alacağı aile isminin ln· 
önü olmasını çok yerinde bul
duğumdan kendilerine bu soy 
adını tevcih ettiğimi bildiririm ,, 

Cumhur reisi Atatürk tara
fından B.M.M. başkanı Kazım 
Paşaya da Özalp adı verilmiş
tir~ B.M.Meclisinin dünkü top· 
~ Sonu 3 Onca sahı/edt -
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lzmirli Yüksek Tahsil 
Gençlerinin Kongresi ·-·-·· Bu Sene Yapılacak işler ... 
lstanbul, ( ikinci Teşrin ) -

fstanbulda anneleinden, baba 
ve kardeşlminclm. ailit ocağJn
dan, yar lruCllfmcl- --~ 
yqıyan tzmirB ~
cukların tek bir ba
nnma yuvalan, dert
lepıe köteleri var: 
EGE YURDU. 
Tıbbiyede, Hukuk

ta, Mühendiate, Mtil
kiyede, yiikw ildl
..tta; ..,..lda bit
'mez ki Dişçide, Ec
acıda, Kimyada ob

an bu lzmirti çocuk 
.. n miihim bir kısmı 

lannın çareaİDİ 
mufl•rdır. 
ülkiye, Mühendis 

.. •e Tıbbiye gıôi mek· 

.,iAplerin leyli kıaım· 
'-lan Yar, Onlan bu
... bilkilmet ağufu· 
na a1mat yetiftiriyor. 
Yarın da onlar vata· 
m kucaklanna ahp 
G.udarı üzerinde tqıyacak-

E. Fakat Tıbbiyeye nuılsa 
ememit arkad•pr. hukukun 
li kımn olmadığı Jçin açıkta 

kalan çocuklar, keza kimyada, 
ecua ye ditçi mekteplerinde 
okuyan gençler sokakta mı 
kaldılar?. 
1 - Hayır, onlann imdadına 
ela itte lzmir liaesinden yeti· 
ıenler cemiyet:hain bu (Ege 

seçtik: Kemal Emin bey. 
Eilip ...... ede Hulaak Fakül

tiuillzw Olman Ulağ ~ Pl
•aa. s.Jri beyler gec~. 

15!Je ) u r d 11 

Sai tağa beyi idare heyeti 
raponma okurken giriyoruz. 
Mea•aı mevkide balmaan bir 
ad•••n beyecanındaD ziyade 
evine 6teberi abmt beaap ve-
ren bir Yekilharç JUlllupklığı 
ve brdqlanna icr-bnı anla
tan bir ağabey emniyeti ile 
raponmu okuyor. 

Sıra Tıbbiyeli Neclimcle •• He
•P raponma okuyor. O, he-

Kongrede bulutıanıardan bir grııp 
t yurdu) yetiıiyor.. yeeanlı ve rakamlara kıskanç 

Anamız, babamız, e'rimiz, bir itina veriyor. Halbuki onu 
barkımız iıte bu yurttur. dinlemiyoruz bile: 

• Nedim muhasebeci olur da •• 
Ege yurdunda geçirilen ha- o beaapta yolsuzluk mu olur?. 

yabn enteresan taraflanm bq· Ba da bittikte11 90lll'a bir la-
ka bir mektubuma bırakarak yamettir koptu : 
.. eli burada toplanan kongre- - Savulan bbbiyeli Lebit 
den bahsedeceğim. Cuma gtınl F ebmi kürsüye geliyor 1.. 
kongremiz vardı.. Şaka değil, şöyle böyle am-

D h _....ı_ ..ı__ bin ma, her aöylediği .öz, reye ko-
a a ıı::nLeDQCll yurt aa nttyor, her teklifi karar şeklini 

=:ati.!i:~ ~;-r ara- alıyor. Nedir bundaki hilmıte 
E il d d 

acaba? .. 
vve resim e orta a gö· Sağdan soldan temenniler 

rilnen beyaz aaçk muhterem Japdch. Dilekler ileri ıürüldii. 
Kemal Emiıa beyden bahwtmek Ve Diba_.. dokuz on madde-
iataıia. 1zmit &.eaiade edebi- ,.., .. lik bir program yapıldı. 
Jal hocası idL ODu ta...,ıyan Benim şimdiye kadar gördü-
JOktur. i&n bagrelerde biç bir u-

Geldi koltuğuaa kurulda. Ve IUD Jeaİ idare heyetine ( p-
Jmacre toplanmcaya kadar an- na yap, bmıa yap ) dendiğini 
latmadıiı hikiye, nakletmediji giraedia Ege çocaklarmm 
.... baalrm•dw.. koagı ~ liadeki .....,et banda! 

ima fiyle etrafma bak-ca Enell hir progıam yapdıyor, 
adeta iftilaar ediıor. Apbey- ondan ...-. : 
~ • • • .., eti• • !-&.!L 
J1C1 IMIQQ P'I" J--P'"fs mu&• 

büai 1ga,.""*' 1111cJer. Me
aell maliye mllfettifleainclew 
Sait bey, din lisede YOleyhol 
netinin a.mule beraber .,,...... 
cLk, hapı maiye mifettitL 
o.nan bey de lyle.. itte Dl
çeat Ali Rıza be7, evelki gln 
lisede adına ufak Rıza derlerdi, 
fİladİ fen fakllteainde ayda 
profaör munialeridea, itte 
kaJ"'•kam Jılimtu, yanında 
middeiummni Tacetti11, itte 
IDQl!lliaa Niyazi, Dr. EnYer AH, 
b&tün Faldllte talebeleri .. Hu
lia samimi, canh bir toplu
luk ••• 

• . . ' 
Kongre riyuetiae (keBdiai 

duymasın) tabii en yaı~mızı 

- Ba programa yapacak, 
tatbik ecW.cek babaJiiit kinMe 
pbm ortaya L. Deaiyor. 

Gazel bir mal, taniyeye de
ğer bir metot !.. 

Prosramı yuayorum : 
1 - y art binam ihtiyata 

kafi gelmediii için ay NP"" 
kadar deiiftirilecek ve daha 
geait bir binaya geçilecek t 

( Şunu antre parantez by-
decleyim ki yeai bina 1zmir kız 
mesİllİD ,eni açtığı yun1a ,.. 
lan oiacakbr,. 

2 - yelli açılacak 7mtta 
bir kiitüphane aalonu aytılacak 
ve yurtta yatan ve yatnuyaıı 
bittin arkadqlar iatifade 
eClecek 1.. 

3-lzmirde çıkan gazetelerin 

1 Kömür --
Fiatları Ucuzla 

Köylü erin Borçları 
Karadeniz sahillerinden 

niz yoluyla, Balıkesir, 

· ve Kasaba havalisindende 

l radan şehrimize mühim mİk" 
tarda kömür gelmektedir. f1 
atlar iıç b1'111'9 lradar düşınlr 
tir. 

..................................................................... 

Aşkı Eren Buğday Siyasası-Borçlar 
• 

Kooperatifler Etrafında izahat Verdi 
Belediyeninde şehirde ki" 

miirüıa ~oplmasını halka 
sablabilmesini teminen Bu1P: 
ristandan takas suretile köın 
getirtilmesinin temini b..-r 
sunda viliyete müracaatta hl" 
hmduğu haber alınmıştır. 

---------------------------~-------------------------0 n gün evvel aldığı emir mektedir. Bu makamlar bu iş-
üzeriae Ankaraya giden Ziraat le meşgul iken çiftçilerimizin-
Banka•ı müdürü Aıki Naili de ellerine geçen mahsul ,Pa· 
dün akşam' avdet etmiştir. Ken- rasından lcendilerine hiçbir 
disini Bankada gören bir mu· vakit yardımım esirgemiyen 
barririmize Ankarada bankaya Ziraat bankasına borç ödeme-

! taalluk eden işler hakkında Ieri ve bu suretle hüsnüniyet 
görüşülmek üzere daveı: edildi- göstermeleri her halde kendi 

. jini söylemif, bilhassa önümüz- hayırlarına bir ittir. Bugün 
deki mah.sul seaeai için çifçiye için ileride yapılacak bir yaz-
yapılacak yardımlann esasları dıma güvenerek borçları öde-
hakkında fazla alaka gösteril- ruemek hem bankanın hem de 
diğini illve etmiftir. müstahsil aleyhinedir. ÇGnldi 
Şimdiye kadarki çiftçi bor~- yannki yardım bu giinkn 

lanmn tecili hakkında ke·.ıdi- ödeme ile ölçülecektir. Buğ-
llinden böyle bir karann --ev day itleri hakkında vaki olan 
cudiyetini ve şeklini soran sorğumuza da Atkı Naili 
maharririmize Aşki Naili de- şu izahab vermiflerdir. 

. miştir ki: - Htikümetin buğday eiya-
- Fırkamız reisi Ami Do- seti, buğday m6stuililinin ve 

ğan gazetelere ve halka hita- buğday mahsulünün yüksel-
ben vaziyeti anlatmıtlRniır. Ben mesi için alınmıt bir tedbirdir. 
buna bir şey illft edecek de- Bankamız bük6metten aldığı 
ğilim Ancak; bu sözlerin ba- direktiflerle buğday işini ida-
zılannca yanlış tefsir edildiği re etmektedir. Busene mev-
anlaşıhyor, Filhakika 1IZ1ID cude iliveten birçok bağda y 
senelerden beri çiftçimiz bol- yetiftiren mintakalarda mü-
hık ve dolayuile rahat yüzl bayea merkezleri tesis et-
görememiştir. Mumafih vaz- mİ.ftİr. 
iyet her sene iyiliğe doğru latanbulda ihraç edilecek 
ilerlemektedir. Meseli bu son buğdaylar için bir komiayon 
senemizin her cins malııSuJii teşkil ediJmittir. Gazetelerde 
evvelkilere niabetle cins itibari- görüldüğü veçbile her gün ih
lede kıymet itibarilede y&bel- raç mıktan artmakta ye fiat 
miştir. Çiftci de tabiatile bun- yllkaelmektedir. Biz de lmıir-
dan milstefit olmaktadır. den epiy bağday ihraç ettik 

Üzüm, incw, tntün, zeytin, ve ediyoruz da. 
pamuk, ve fwhk vaziyetleri Şimdi mevcut buğdayların 
gösteriyor ki memleketimizde temizlenmesi ve ecnebi mem
buhran qağı yukarı kalkmıt· leketlere temiz olarak gönde-
tır. Bu defa .Ankarada görü,- rilmesi için tedabir ittihaz ede-
tüğüm diğer JDJDtakaJar mü- ceğiz. Bunun için. ailolar da 
dürleri arkadqlanm da ayni oldup gibi temizlenme maki-
16zleri aevinçle söylemiflerdir. neleri getirterek çalıpcağız. 
Buna rağmen çiftcimizin bulı- Buğday memleketimizin baş-
ran senelerinde mliterakim hca mahsullerinden biri oldu-
~ ağır bir yük teıkll et- ğundan timdiye kadar AY1'11· 
mektedir. Ba yükü kaldırmak paca tanınmıyaa buğdayımau 
için fubmız, hükümetimiz ve bitim dünyaya tamtmıı oluyo-
bankamız biyük bir ama g&s- nız. Bundan IODra en mühim 
termektedirler. ihracat malısullerimiz meyaaına 

Fabt ba .it uzun tetkik ve girmİf bulunuyor. 
bir kanunla olabilir. Bütün ma- - incir ve üzüm satış koo• 
kamatça urıu ve temenni peratiflerinin tesis edileceği ve 
edilea çiftci borçlannın az bu mahsullerin bir elden çıka-
bir faizle uzun ,senelere nlması için teşebbilslerden 
taksimi mes'elesi tetkik edil- bahsediliyor, bu hususta 
....................................................................................... 
yurda meccanen gelmesi l lenceler tertiplenecek! .. 
için müracaat edilecek ve bir 9 - Valimiz Kizım paşaya, 
senedenberi yurda gazete fırka reisi Avni Doğu beye, 
g6ndermek ,aretile 1zmir1i belediye reiai Belıcet Salih be-
çocuklara alikalannı esirge- ye, Lise mildllrü Hilmi beye 
miyea (Yeni Am) gazetesi ve nihayet cemiyetia uuı olu 
sahiplerine tahriren tqekk&r maarif mlidepn Radna Nafiz 
edilecek... beye anı Ye RYSi ifade eder 

4 - Bu kıf lstanbuhm en tel yazılan çekilecek!. 
biylk bir salonunda (Ağlebi ih- •* • 
timal T okatliyanda) biiyük bir Bu programı baprmak IÇlll 

(Ege Gecesi) tertibile lzmir idare Jaeyetiae gelecek arka-
maluOlleri reklam edilecek, dqlarm dıprda bafka bir va-
lzmir tarlnlan slylenecek, iz- zifeleri olmama• lbm ıeldiii 
mir oyunlan oynanacak!... de ileri llrlldl. 

Böyle bir gece de, lzmirde Bizim birWrimizdea ne siz· 
yapdacak!. limiz ve ne de akhmıx olma-

5 - lmıir lisesinden yeti- dığı için şöyle açık reyle bir 
ıenlerin fahri reisi olan Re- seçme yaptık: 
fit Galibin alümii gihıünde Yeni idare Hepll 
ihtihfal yapılacak!... Rei. Kemal Emin,, mahuip 

6 - bmir Halk Fırkası Daçent Ali Riza, genel yazıca 
nezdinde içtimai müesseselere Lebip Fehmi, aza Ahmet Nb-
yardım için tertip edilen yeni het ve Hayri beyler •• 
umumi toplanblarda bu cemi- Murakıpliğe de maliye mi· 
yetin de dÜfÜDülmesi için f ettiflerinden Sait ve hukuktan 
te,ebbBs yapılacak! küçük Mesut beyler seçildiler. 

7 - 1zmir lisesinde yetiıen· Kongremiz bu auretle cand•n 
lerden .Ankarada bulunanlannıa samimi ve sıcak oldu. 
muntazam bir topluluk yapma- Baıka bir mektubumda (Eğe 
lan temenni edileceld. yurdunda Jaayat ) tan bahsede-

& - l.tinbuldaki ubdaşla- eegim. Yeni Aair okuyucula· 
nn sık sık ~an içla nna fstanbuldaa muhabbetler .. 
konferanalar, kamerler ve ei- ASLAN TUFAN 

.Ankarada duyduğunuz birıey 
var mıdır? 

- Geçen sene ökonomi ba
kam Celil Bayann lzmiri teş
riflerinde bu hususta alika
darlan tenvir edecek beyanatta 
bulumnuşlardı. İncirle lizümün 
hükümet tarafından ve bir el
den ihraç edileceğini ben de 
bu beyanattan galat olduğunu 
zannediyorum. Filhakika iktisat 
vekaleti bu işle alikadardır. 
Fakat hilen incir ve üzüm 
İhrat'atçılannın ortadan kaldı
nlmuı mevzuubah değildir . 
Hük6met belki kendi vesaitile 
bir ihracat kooperatifi yaparak 
memleket mahsullinlln daha 
temiz ve daha ucuz bir tekilde 
6iimilnil temin edecektir. 

- Anbradan yeni geldiniz 
soyadları hakkındaki intibala
nnızı sorabilir miyiz? 

- Bittin dibayada yaşayan 
her millet efradmm birer 
soyad.lan vardır. Bizde şimdiye 
kadar tatbik edilmiyen bu usul 
büy&k bir noksanlık teşkil 

ediyordu. Büynk Önderimiz 
Atatlrk bu nobanhğı da dn
tünerek her Türk aile reisinin 
birer soyadı talnqıulan için 
hükimete bir kanun teklif et
tirdi ve bu kanun evelki gün 
Büynk Millet Meclisinde mütte
fikan ve allnflarla kabul edildi. 

Ankarada Atatürldin irpdı 
üzerine hemen her aile 
rem bir soyada buldu, 
ve lmllanmağa da bqladılar. 
Ben de bu fınattan istifade 
ederek .Ankaradaki kardeşle-

rimle birlikte tarama dergisinin 
ikinci cildinin bin ikinci sahi
fe.inde bahadır, hlir, kahraman, 
mtidrik ve nail manalanna ge
len Ereme .,,.dun kabul et
tik. Ve bugiin bir istida ile 
Yiliyete mtiracaatla tetcilimi 
istedim. 

istidamı havale buyuran mek
tupçu Baba soyadı ıçın 

istida ile tescile mliracaat eden 
ilk kiti olduğumu ve bu ıere
fin lzmirde bana aidiyetini 
müjdelediler. Binaenaleyh ben 
de bundan sonra tekmil ailem 
efrada ile birlikte Eren adile 
anılacağız. 

Bütün arkadqlanmm biraa 
evvel birer T&ık 80Jadı talan
malanm ve gazetelerin bunlan 
...... 111'& ile yazarak bildir
meletiai clilerim. 

Şevket Bilgin 
Galip Arif, Al Şevket Arif, 

JW.ut Arif, Rehia Arif kar
detier .oy ada olarak Bilgin 
aclmı bbal ettiklerinden pze
temiz imtiyaz ahıDi Ali Şev
ket Bilgin de yaza)anm • Ş. Bil
sin • olarak imza edecektir. 

.. 
Romen Tütüncületl 
Bugün Gidiyorlar 
Şehrimizdeki tütün ticdl'" 

Jarından elli bin kilo tntüa ,.
bn almış olan Romanya reftİ 
memurlan bugihı Bandırma tr 
rikile lstanbula döneceklerdi'" --. 

lzmirde 
Sor Adı Alanlar 

Hilil Eczanesi ubibi K_.a 
Kamil arkadqamız Aktaş 
almışbr. Reklam profestx..lm.ll~ı 
ze bundan böyle eczacı 
diye çağıracağız. Saygın 
cımızm yeni adım kutlufanl. -
Karşıyakalılar 

Gelecek Hafta Yaman 
Buru içecekler 

Önümüzdeki hafta içinde 
lerine su almak için abone 
mak istiyenler belediyeye ~ 
racaat ederek tuisat yap 
mak için kqiflerini temin 
ceklerdir. 

Bunun için icabeden 
me gelmiş bulunuyor. 

Evkaf Hali 
BugUn ihale Olunacaı 
Mezarhkbaşıncla iaşası 

l'Ur edca eYkaf hallinin i'"••rr. 
bugün yapılacaktır. 

Mübadele T-f8 
Vesllmlerl 

Mübadele tasfiye ftlik 
nın kazalarda saklanmak 
re maliyeye devri ve sayı 
nmnaralannm bildirilmesi 
umum mildürlüğünden Yili1 
bildirilmiştir. 

... 111 •••• 

Şehir Meclisi 
BugUn TopllMHycW 

Şehir meclisi bugün saat 
da fevkalide olarak top 
cakbr. 

Haber aldığımıza göre 
günkü toplaabdayakında 
rahnacak hava gazı içia bir 
çe yaplacağı gibi belediy 
.ana aatm almq olaalann 
lannın yirmi seneye ta .......... 

dirilmesi ve faiz mıktanma 
de doİmzdu ya.de bire 
rilmeal prtitülecek ve 
kabel edileceii de mu ... ...,.. 

gibidir. Araa bedelini 
ftl'eDlerin borç ye.ktlıdarl~ 

da yble bir maktar tenzil 
meai riyuetin teklifi ..n.11111...; 

dendir. 
Bundan bqka meb'...

tibabı için heyeti te~ 
seçilecektir. 

LHAMRA İ. M. Kütüphane Sine 
Pertm1be glbünden itibaren sevimli komik 

GEORGES MILTON'un 
Afrikanın iptidai kabileleri ve vahfi hayvanlan 

arasında çevirdi;i 

ZENCİLER KRALI lci BUBUL 
Fransızca sözlü ve şarkıh biiyük komedi 
Bugiiıı 15-17-19 ve 21.15 aeanslannda 

KRALiÇE KRISTIN-
BRETA GARBO - JOHN OİLBERT 



Casusluk Hayatım 
Ri ar Marthe'ın Hatn·aları 
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Von Krohn'la Münasebatımı 
Yeniden Tesis Etmiştim 

Von Krohn'un evine gider
ken Baronun evde bulunaca 
ğını umuyordum. Paristen ay
rılırken bir tesadüf eseri ola
rak çok şık bir ıki model el
biseyi de birlikte getirmiştim. 
T et birim daha bir defa işime 
yarıyordu. Madam Von Krohn 
getirdiğim ropları yavaşça tec
rübe etti, Aynalar önünde 
döndü durdu, 

- Madam Rişe ne diyor
sunuz bana yaraştı mı? 

- Güzel.. Fakat gözlerini
zin rengine göre biraz açık 

düşüyor. 
Kirpiklerini oynattı Ben ilave 

ettim: 
- Ben bunu tercih dmeni

zi tevsiye edecektim. Maama
fıh üzerinizdeki elbise hoşunu
za gitmişse diyecek sözüm kal
nııyor. 

Baron Von Krohna tesadüf 
etmek vesilesile bu provaları 
mlimkün olduğu kadar uzatı

yordum. Genç kadın merakla 
sordu: 

- Paristc ne giyiyorlar? 
Orada hiç suvareye gittiniz 
mi? 

Mevsimin son modaları hak
kında izahat verdim. 

Bir aralık bir hizmetçi gö
ründü; 

- Efendi sizinle görüşmek 
İstiyor dedi. 

- Barona söyleyiniz, bura
yl gelsin. Kendisini burada 
gönneğe ihtiyacım var... Genç 
kadın bu emri verirken koca
sının benden kaçtğını bilmi
yordu, Bilakis beni h!li onun 
en yakın ajanlanndan biri sa
nıyordu. Getirdiğim roplar hak
kında kocasından fikir alacak
b. Çok geçmeden Baron gö
ründü. Beni başı ile selamladı. 
Yüzüme bakmadı bile... Souk 
kan1ıhğını muhafaza etmeğe 
Çalışarak roplardan birini en 
çok beğendiğini söyledi. 

Baronla bir kelime bile ko
nuşmadan oradan aynldım. 
kapıdan çıkınca merdivenler· 
den yavaş, mümkün olduğu 
kadar yavaş iniyordum. Az 
IOnra Baron merdivenlerden 
İndi. Kapıdan çıkmak üzere 
idi ki önüne geçtim. Rengi 
lapsan oldu. Korkmuştum. Bu 
dakikada içinden kim bilir ne
ler geçirmişti.Belki de kendisini 
aJdürcceğimi zannetmişti. Dik
itaue yüzüne bakbm: 

- Korkacak birşey yok, 
dedim. Sizin f enalığınızı iste
llaiyorum. Fakat doğruluğu se
lerim. Niçin benden kaçıyor
"nıuz? 
Ağzı icinde bir.kaç söz ge

•tledi, Devam ettim: 

1 

çok önceden bu haberi almış
ım. Fakat mektuplarıma cevap 
vermediğinize göre size bildir-:J 
memiştim. 

Bütüıı sözlerimle Almanyaya 
ne kadar faydalı olabileceğimi 
anlatmak istiyordum.Şaşırmıştı. 
Çantamdan bir kupür daha çı
kararek kendisine verdim. Ka-
piten Ladu bunu Barona ver
mek için bana vermişti. Bunda 
şu satırlar yazılmıştı: 

"Alman pilotlar tarafından 

idare edildiği zannedilen bir 
Fransız tayyaresi Renault fab
rikaları üzerine bombalar attı. 
hasarat mühimdir.,, 

Kapiten Ladu bu kupürü 
bana verdiği zaman heyecana 
kapılarak sormuştum: 

- Ölenler de var mı? 
Kapiten gülmüştü. Sadece: 
- Bu Gazete sizin Baron 

Von Krohna vermeniz için yal
nız bir sayı basılmıştır, demişti. 

Baron Von Krohn Almanla-
rın cürctini göı;ıteren bu beheri 
neşe ile okumuş, gözlerini oy
nata oynata .. Ben bu haberi 
başka hiç bir gazetede oku
madım ,, demişti. 

- Elbette ki okuyamazsınız. 
Bu Fransa için basılan nüsha
lardır. Hudutları geçemez. 

Aramızdaki temas iade edil
mişti, Birlikte çıktık. Von Krohn 
ispanyaya nasıl döncbildiğimi 
sordu. Rus pasaportumu gös
terdim. Seyahatta bin bir zor
luğa uğradığımı uydurduktan 
sonra ilave ettim : 

- Size verebileceğim haber 
leri verdim. Müsaade ediniz de 
gideyim. Bana hiç bir borcu
nuz kalmadı. Baş bata geldik. 
Portekize gideceğim. Orada 
elbette bir iş göreceğim. 

Von Krohn memleketine 
hizmet etmek emelindeydi. 
Portekize gidersem yabancı ca
susluk teşkilatında Almanya 
aleyhinde faaliyette bulunaca-
ğımdan korkuyordu. 

- Riç otelini terkediniz. 
Bnrkilo'da güzellik enstitünüze 
dönünüz. Öğleden sonra sizi 
görmeğe _geleceğim. 

- Sonu vaı -

Fransız Ticaret 
Nazırı 

Paris, 27 (H.R) - Fransız 
Ticaret nazın M. Marşando 
Soyet hükümetinin davetini 
kabul ederek Cumartesi giınü 
Moskovaya gidecektir. Nezare
tin iki baş müdürü nazıra yol
daşlık edecektir. 

F olklör Derlemesi 
- Sekiz gündenberi birlikte Muğla, 27 (A.A) - Halkevi 

{~tirdiğim ma ümatı size teb- folklör heyeti Halkevinde top-
dl edemiyorum. Bunu alınız landı. Folklöre ait aygitleri 
edim. derlemek için bir klavuz ya-
Bu gazete kupürü idi. Ay- pıldı. Bu k\avuz vilayetin köy-

~tn şu haberi ihtiva ediyordu: lerine dağıtılarak bilgiçlere ve-
Büyiık bir Fransız tayyaresi rilecek ve yollanacakhr. Bu-
~endeki Alman fabrikalarını ralardan gelecek aygitler ayık-
llıhardıman etmiştir.Hasar.at landıktan sonra dil dernegine 

'1\ihirndir.,, yollanacaktır. Klavuz baskıya 
- Siz Alman casus teşkili- . verilmiıtir. Soy adlan için bir 
~n iyi bir şefi olsaydınız broşür yazılıp basılmasına söz 
•• _ııa mani olabilirdiniz. Ben kesilmiştir. 

•....................•...........•......•.• , ..................................... . 
• • • 

a2~~~~~ v~~!~P.ı~ur~~!~a 
t9t4 ••• Harbı Umumi 

Şİtndiye kadar yapılan harbı umumi filmlerinin en muazzamı 
IZMIRDE ilk defa ve yalnız 

LALE Sinemasında 
BugUn: 

Bu Günden itibaren Başladı 

1 - Dünya Haberleri en son 
2 - Düşman Eliılae Esir 12 kısım 
3 - Cardaı ilk defa 1 O 

teni Asır 

ilk Mektep er· mız için Harçlar 
·---Kan uuevveli n Birin· 

de Artırılacaktu· 
----------------------------.... ----------------------------

Maarif Bakanlığı 5 Sınıfın Öztürkçe Ankara, 27 (Husus ) - Ki-

Kitaplarını Hazırlamağa Çalışıyor :::···:!~~ar~irin:::seı~:~:;; 
ANKARADA ATATURK GÜNÜ Mahkümlarda aynca yiyecek 

Ankara, 27 (Hususi) - Maa- lecek işler arasına alındı ................... BAREMDE00ÖECİŞii<LtK ~ç~:e~ası~C::~e~:ı~:;r.ıs!:~:~ 
rif bakanlığı ilk mekteblerin Ata TUrk OUnU İstanbul, 27 (Hususi) - Ba- mıştır. 
beş sınıfı için Öztürkçe kitaplar Ankara 27 (Hususi) - Ata rem kanununda yeniden bazı -
hazırlıyor. Önümüzdeki 1935 - Türki°n Ankaraya ayak bastı- değişiklikler yapılacağı ve bu Romanyadan 
1936 okuma yılında bu kitaplar ğı 27 Birinci Kanunda Ankara tadilatın yeni mecliste görü- Muhacir Geldi 
bütün mekteplere dağıtılacaktır. Halkevinde hazırlanan inkılap şüleceği söyleniyor. TEKİRDAG: 26 ( A.A ) -

Yardımcı Muallimler müzesi açılacaktır. Ayni günde İZMİRDE GÜMÜŞ PARALAR Bugün de Romanyadan iki va-
Ankara, 27 (Hususı) - Yar- bütün halkevlerinde Atatürk., İstanbul, 27 (Hususi) - Ay purla 1080 Türk muhaciri gel-

dımcı muallimler kanunu Büyük ulusun şührar·m bildirecek top- başında dağıtılmak üzere İz- miştir. Bunlar Malkaraya yer-
Millet Meclisinde acele görüşü- lantılar yapılacaktır. mire gümüş lira gönderildi. leştirilmektedirler. ........ . ....... 

Soy Adlan Listesi Adana F ınnlan ·-· .. ·-
Türk Dili Araştırma Kurumu 

İkinci Listesini Neşretti 
Ankara 26 ( A.A ) - Türk 

Dili araşbrına kurununun soy 
adları hakkında bulduğu ( A ) 
harfindeki isimlerin ikinci lis
te~i şudur: 

Alabay, Alak, Alasa Han, 
Ala taş, Alakuş, Alakuş Tekin, 
Alan Bay, Alanhuya, Alanlar, 
Alap Aya, Alp Ertonga, Alap 
Giray, Alp Hau, Alp Salcı, Alp 
Tekin, Alp yürük, Alsaç, Alta
ca, Altanay, ( ka ) Altam Han 
Amonak, Analay, Atalay, Aıi
bazuk, Andanman, Angay, An
giz Han, Ansin, Anucur, Anuk, 
Apak, Bigün, ( ka ) Apak Han, 
Alay, Alcu, Alof Tekin, Agu, 
Almak, Ahna Han, AJınacak, 
Alka, Alka EvH, Alkan, Alka
sı. Allak, Alpagu, Alp Argun, 
Alp Arslan, Altay, Altın Arıg, 
( ka) Altun bey, ( ka) Altun 

1 

1 

Sanak, ( ka ) Altmış Karak, 
Altu, Alb Boga, Altun, ( ka ) 
Altun Bey, Altun Bigi, ( ka ) 
Altun Han, Altun Kara, Altun 
Taş, Altun Terim, Alyu, Ama
gu, Apa Tarkan, Apu Han, 
Araboaa, Ara Temur, Arda, 
Arga, ( ka ) Argana, ( ka ) 
Argın, Argın Dogan, Argıs, 
Argun,. Argun Aga, Argun Han 
Argun Şah, Anbasun, Ank 
Boga, 

Not: Yanlarında ( ka ) yazı
lı adlar kadın adıdır. 

Ankara 27 ( A.A ) - Türk 
dili araştırma kanununun bul
duğtt soyadlannın üçüncü liste
ei şuduN 

Arig Tekin, Arik, Arik Ba-
ğa, Aris, Arpa, Asatekin, Asig 
bulmuC!, Aspar, ( ka) Asparuk, 
Asutay, Atsuz, Atsiz, Atsuz el
t i, Ava. Avanas, Avanes. 

Muştaki Zelzeleden On 
Beş Köyün Evleri)"ıkıldı 

1stanbul27 (Hususi) - Muş vilayetinde vukubulan son zelzele
de on dört köyün evleri yıkıldı. Oldukça fazla yaralı vardır. 
Kızıl Ay felaketzedelere yardım edecektir. Mahalli hükumet te 
bu maksatla icabeden tedbirleri almıştır. 

Avusturya Şansölyesi Budapeşteyi 
Ziyaret Edecek 

Viyana 27 ( H. R) - Avusturya Şansölyesi bugünlerde Bu
dapeşteyi ziyaret ederek Macar Başvekili ile görüşecektir. 

Türkofisin Şikiyeti 
Alman Hükumeti Nezdinde T eşeb
büste Bulunacak - Buğday Alımı 
fstanbul, 27 (Hususi)- Türk- lerde bulundu. 

Alman ticaret münasebetleri Ankara, 27 (Hususi) - Mem-
etrafında lzmir ve lstanbul leketin muhtelif yerlerinde açı-
tüccarlan tarafından yapılan lan otuz beş buğday alım istas-
şikiyetler üzerine Türkofis Ha- yonlan yakında faaliyete geçe-
riciyc Vekaleti vasıtasile Alman rek mubayaatta bulunacaklar-
hükümeti nezdinde teşebbüs- dır. 

··-·-·- .. 
Yoğurma Makinaları 

Edildi - Ekmet Fiatı 
Hamur 

Techiz 
ile 

Adana, 27 (A.A) - Şehri- j 
mizde 30 fırından 23 üne ha-

zasile cezalandırılmaktadır. iki 
örnekten ibaret olan bu ek-

mur yoğurma makineleri konul- meklerden birincisinin kilosu 
muş ve diğer beşi kcndilikle- 7 ,5 ikincisinin kilosu 6,5 ku-
rinden işlerini durdurmuşlardır. 
Diğer bet fınn da bu günlerde ruştur. Belediyece şehrin arık 
makinelerini koyacaklardır. Be- tutulmasına çok dikkat edil-
lcdiyenin sürekli kontrolu al- mektedir. Bunun için bütün 
tında bulundurulan fırınlar ve- mazaza ve dükkinlann önüne 
rilcn formaya gore ekmek çı- üstleri kapalı çingodan yapıl-
kannaktadır. Belediyenin buy- mış süprüntü kovaları k-onul-
ruğu dışına çıkanlar para ce- muştur. ........ 
)"uuıurta J\tatürk 
lhr;~~t 'iŞieri 

IST ANBUL, 27 (Hususi) -
Yumurta kontrol heyeti işe 
başladı. T riyesteye gönderile
cek yumurtaları muayene etti. -
Afyon Kaçakçıları 
ŞEBEKEİ YAKALAN Dl 
iST ANBUL, 27 (Hususi) -

Dışanya afyon gönderen bir 
kaçakçı şebekesi yakalandı. 
127 kilo afyon müsadere edildi. -

lstanbuldan 
BiR HEYET MARSILYAYA 

GiDECEK 
iST AN BUL, 27 (Hususi) -

Marsilya ticaret odası namına 

lstanbulu ziyaret eden Fransız 
tacirlerine ziyaretlerini iade için 
lstanbul Ticaret ve sanayı 

odası namına yüz tacirden 
müteıekkil bir heyet Şubat 

içinde Marsilyaya gidecektir. 

Suikastçı 
Perçevlç Mahpustadır 
Viyana 27 ( A.A) - Avus

turya hariciye nezareti, tethiş
çiler teşkilatına mensup olan 
miralay perçeviçin salıverildi

ğini tekzip etmektedir. Mira
lay hapis olup tahkikat sonunu 
beklemektedir. 

Başbakana lnönü 
Adını Verdi 
Başt TU/ı buincı sııhutdt -

lantısında lakap ve ünvanların 
kaldırılması hakkında hüküme

tin şu teklifi kabul edilmiştir. 
"Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, 

Molla, efendi, bey, beyefendi, 

paşa, hanım, hanımefendi ve 
hazretleri gibi lakap ve ünvan
lar kaldmlmıştır. 

Erkek. ve kadın vatandaşlar 
kanunun karşısında ve re~mi 

belgelerde yalnız adlariyle anı
lırlar. Sivil rütbe ve resmi ni· 
şanlar ve madalyaların kulla
nılması yasaktır. Harp madal
yaları bundan müstesnadır. 

Türkler yabancı devlet nişan

larını da taşımazlar. Askeri 
rütbelerden adın başına gel
mek üzere kara ve hava mü-
şürlerine Mareşal, birinci ferik 
ve livalara general, denizde 
binnci ferik ve livalara imiral 
denir. Generalların ve amiralla
nn derecelerini gösteren .ün
vanlarla deniz müşürleri ve di
ğer askeri rütbelerin karşılık

ları ili askeri şurası karan ve 
icra vekilleri heyetinin tasdi
kiyle konulur.,, -

TAYYARE SiNEMASI 
lkincilJ.IVlüfettiş 

T ekirdağında 
Telefon 3151 Yarın Telefon 3151 

28 ikinci T cşrin Çartamba gününden itibaren senenin büyük filmleri serisi başhyacaktır 

PRENSESİN ÇILGINLIKLARI 
Fransızca sözlü MARIE BELK - ALBERT PREJENT - ARMOND BRENHARD 

gibi üç büyük Fransız sinema yıldızının temsil ettikleri hakiki bir şaheser. Aynca 

AMAN KARIM GELİYOR 

Tekirdağı, 27 (A.A) - İkinci 
umum müfettiş, müşavirleri is
kan umum müdürü, Edime 
Kırklareli, Çanakkale valileri 
dün şehrimize gelmişlerdir.Dün 
akşam bir toplantı yapılarak vi
layetimizin mühim işleri konu
sulmuştur. Heyet bugün pc tet
kiklerine devam etmektedir. 

İki kısımlık renkli komik revü [hakiki bir sanat eaeridir. FOX Dünya havadisleri ROMA~~~~~R~~EN 
Seans Saatten•• Herglln lS-17-19-21,15. Per!embe 13-

• lS-17 Talebe ıeanaı. Cuma 13 ılive ıeanaı Tekirdağı: 27 (A.A)-Bu sa-
Bu Un: Ceneral Y en'in Zehirli filminin aon · ildür bab Romanyadau 280 rnuhacır 

........ m.LaelmJiatİJ"-______ ~~--~ 



Bir Aşk Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 

Heyecalı Maceralan 

Kütüğün Yanında da Çok Büyük 
Heybetli Bir Fil Vardı 

- 311-

Öyle bir sevinç ve zafer 
tavrile bakıyordu ki: 

-Sizi ne hale koydum gör
dünüz mü? 

Demek idi.Arkadaşlarda öyle 
bir bakış ile cevap verdiler ki: 

- Bizi ne kadar fena hale 
koysan ancak kendi alçaklığını 
artırmıı olursun! 

Demekti. 
O mel'un, mutlak bu manayı 

anlamış o!ınalı ki gözlerini indir
meğe mecbur olınuştu. 

- Buradaki merasim bittik
ten sonra alay evvelkinden da
ba şevkle yola düzüldü. 

Hintlilerin adetince mahkiım
lar ne kadar meyus olup ağ
larlar, inlerlerse halkın neş'esi 
o derece artar. 

- Çünkü bu ye'se,bu ıztıra
ba kabahatlarını bilip ikrar 
ediyorlar manası verilir. 

- Ve mabutların gazabına 

uğrıyanların cezalan veriliyor 
diye ahalinin kalbine itminan 
ıelir! 

Halbuki arkadaşlarda yeis 
yerine büyük bir metanet 
vardı. 

Yalnız, pek yakın ölümün 
soğukluğuyle benizlerinde kan 
kalmamıştı. 

Fütursuz yürüyüp gitmeleri 
Hintlilerin ıetaretini kesecek 
bir haldi. 

Nihayet memleketin dışına 

çıktıiar. 

Orası çok büyük bir mey· 
dandı. 

Ahali kocaman bir halka çe· 
~rmişti. 

Bu halkanın iç tarafı ıüvari. 
piyade ile dolınuştu. 

Ortada mikap ıeklinde ko
caman bir kütük, 

Kütüğün yanında da çok bü
yük, heybetli bir fil vardı. 

Fil, gemilerin palamar kazı· 
&'ı gibi büyük bir kazığa kalın 
zencirlerle bağlanmıştı. 

Fakat göreceği hizmeti bili
yor ve bu hizmetin ne kadar 
hiddet, şiddete lüzum gösterdi
ğini anlıyormuş gibi son derece 
bir gadapla diflerini yere 
dokundurdukça adeta pulluk 

. sürercesine toprağı suruyor; 
kalın zenciri koca kazığı sar
sıp ya zencırı kırmak yahut 

. kazığı çıkaracak zannolunu
yordu. 

Bu hali gören mahkumlar 
ister istemez dehşetlerinden 

titrediler. 
Ta kütüğün yanına kadar 

geldiler. 
Ferit, evvela kimin kütüğe 

baş koyacağını sormuştu. 
Hanri dedi ki: 
- Bir dakika evvel yahut 

sonranın farkı yoktur. Hepi· 
mizde rabbin huzurunda birle
şiriz. Şimdiki halde son veda
lınızı edelim. 

Arkada.şiar birbirlerine Sdrı
lıp öpüşmeğe başladılar. 

Bunu gören Hintliler, şu be
yez tenli insanların nasıl ölüm
den korkmaz adamlar olduk
larına şaşıyorlardı. 

Evvela Ahmet ağa davrand,ı 
- Bu yolda da efendiye 

klağuzluk benden olsun! 
Diye çok cür'etli bir feda

karlık tavrile yürüdü, başını 
kütüğün üzerine koydu. 

Öte taraftan filyan da o deh
şetli hayvanın halkasını çözüp 
koyuverdi. 

Aman yarap! Dağ gibi filin 
Ahmet aj\"a üzerine yürümesi 

ne müthişti!. 
Bu gadap!a hayvan ayağını 

Ahmet ağanın kafasına değil 

bir top giiUelii üzerine koysa 
yamya~sı edeceğine şüphe 

yoktu. 
Hatta 'öteki arkadaşlar kütü

ğün tam yanında iken fiii:ı 

dehşetinden sakınarak birer 
adım geri çekildiler. 

Fil o haşmeti ile ge!di. 
Fakat Ahmet ağanm kafa

sına vurup ezeceğine hortumu
na sannca havaya kaldırma

sın mı?. 

Bütün ahalide bir feryattır 
koptu. 

Çünki havaya kaldınpta 
yere çarptığı zaman yalnız ka
fası değil bütün vüetıdu ezilip 
pe~tili çıkacak, kırk canı olsa 
birisi kalmıyacaktı. 

Fakat o ne? Hayret! Hay
ret! 

Fil, Ahmet ağayı yere çar
pacağına sırtı üzerine bindir
meslıı mi? 

Ve bütün öteki arkadaşları 
da birer birer yakalayıp Ah
met ağanın yanına atmasın mı? 

Hayret. arkadaşları da kap
lamıştL 

En evvel Ahmet ağa aklını 
başına topladı: 

- ML Mi... Minik, beyim, 
Minik! 

Diye götleri yerlerinden fır
lamı~ bir halde arkadaşlara 
bağırdı. 

Beryen.de tanımııh, o da ke-
keleye kekeleye: 

- Fi .. Fi .. Fıferlen .. Fiferlenl 
Diye haykırd'. 
Mübarek, zeki hayvan!Sanki, 

evvelce yarasını iyi eden eski 
efendilerinin kendisini tanıma
smdan çok memnun olmuş gibi 
bir tavırla şahlanarak etrafta 
kalka çeviren ahali ve aaker 
üzerine öyle bir hiiclllll edi~ 
etti ki ... 

Filin hücumuna kim karşı 
koyabilirdi? 

Halbuki ahali FifeTlenin ar
kadaşlanı alışkın olduğunu, 
şimdiye kadar kendilerini bir 
kaç yerde tehlikedeıa kurtar
dığını ne bilsiulerdi? 

Filin bu hareketini büyük 
mabut Brahma tarafından mah
kfunlaca bir merham.t eseri 
telakki ettiler. 
Şu götken gelen mucize üze

rine firenklerin mazlumluğuna, 
kendi prenslerinin haksızlığına 
inandılar. 

Bununla beraber filin hücu

mu bu ahali ve as,ker tarafın
dan mukavemet edilse defolu
nabilirdi 

Fakat a.slı:er ahaliye, ahali 
askere kaJllmış, hepsi darına 
dağın olmuştu. 

Fil iae Alımet ağa Beryenin 
sevkile bahar hududu tarafına 
doğru öyle koşmağa bnıJadı ki 
arkasından süvari takip etse 
yetişmek imkanı yoktu. 

Hayim Durani kahrından, 
telaş ve yaygarasından çatla
mak derecesine gelerek: 

- Ateş ediniz! Fili de üze
rinde olanları da öldürünüz! 

Diye barbar bağırıyor, as
keri teşvik ediyorsa da askere 
fişenk dağıdılıw.unı' olduğu 
için yalnız bazı zabitler bir kaç 
el tabanca atblar. 

Fakat Ahmet ağanın miniği, 
Beryenin fifirleni çoktan men
zil dışına çıkmıfb. 

Bir ahaliyi cahillik ve taas-

Romanyada komünistlikı 
Askeri Bir Emirle Komünist Fırka
sının Bütün Teşekkülleri Kapahldı 

- ··~ "" 
• l 

• 

Biih'reş Şehri 

Bükre,, 26 (A.A) - Ro- daya mani olmak ve Sovyet-
manya komünist fırk ~ ile ko- !erle münasebatm iadesinde 
münist mahiyetini haiz bulunan dahili bir tehlike gören maha-
bütün teşekküller menedilmiş fili teskin etmek istiyor. 
ve bu teşekküller merkezlerini 32 teşekkülü alakadar eden 
kapatm~lardır. Bu tertibin Sov- bu teşebbüsler örfi idarenin 
yet sefaretinin Bükreşte açıl- verdiği salahiyete tevfikan as-
masınıa yakın bulunmasile mü- keri bir emirle tatbik edil-
nuebettar olduğu bildirilmek- ıni.ştir. Bu teşekküllerin mer-
tedir. Zira hükiımet, milliyet kezlerinde araştırmal:ır yapıl-
aleyhine her türlü propagan- mıştır. 

Londra'da Düğün 
..... --~-

Kra Ve Kraliçe Bukingham Sara
yında Davetlilerine Ziyafet Verdiler 

Londra. 27 (H.R) - ·w est- fından büyük bir ziyafet veril· 
minster kilisesinin kapılan düa miştir. Sarayın birinci katında 
öğleden sonra kapanmış olup verilen suvare çok parlak ol-
perşembe günü D:ik de Ken- muştur. Ziyafette kralın etra-
tin evlenme reıın:nden evvel fmda Norveç ve Danimarka 
açılmıyacalı:tır. Saint James kral kraliçeleri ile altm~ pren
sarayında ahazın ve hediye- ses hazır bulunuyordu. Ziyafe-
lerin te~hiri remıi yarın (Bu- tin sonunda davetlıler Dük De 
gün) yapılacaktır. Kent ile Prenses Marina'nın 

Dün akşam Bukingham sa- saadetleri şerefine kadehlerini 
rayında Kral ve kraliçe tara- kaldırdılar. 

·····•······•··•··········•·••·••·••············•••····••••• ......... ·~················ 
Tütünlerimiz Ve Canilerin iadesi Ve 

Pamuklarımız Fransa 
Artvin, 27 ( A.A ) - Şehri

mizde havalar yaz günlerini an
dırmaktadır. 

TÜTÜNLERİMIZ 
Artvin, 27 (A.A) - Renk ve 

kokusuyla nam almış olan tü
tün ürünü limdiye kadar gö
rülmemiı kertede iyi yetişmiş
tir. 

PAMUK PIY ASASI 
Adana, 27 (A.A) - Borsada 

pamuğun kilosu 39buçuğa iane 
pamuğunun kilosu 42 den 43 
buçuk kuruştan ve yerli çividin 
kilosu bir kurut 66 santimden 
satılmıştır. 

İNEBOLUDA FITINALAR 
İnebolu, 27 ( A.A ) - Beş 

gündür süren fırtınalardan va-
purlar buraya uğramadan Sinoba 
sığınnıışlardır. İstanbul postası 
ve yolcular Sinopta havanın 
düzelmesini belı:liyorlar. 

MEB'US SEÇİMi 
HAZIRLIKLARI 

Muğla, 27 ( A.A) - Meb'us 
seçimi hazırlıkları Muğlanın 
tam olarak yapıldı. Seçimin 
nasıl yapılacağını bildiren buy
ruk geldi. Seçim işleri buna 
göre yürütülecek~ 

subun müthi~ karanlığı içinde 
bırakıp gözlerini ilim ve mari

fet ışıklarına açmamak ne ka

dar mazarratlı olduğu tecrübe

lerle görülmüştür. 

Bunun bir misali de hikaye
mizdeki Hayimduranidir. 

Kendi arzularına muvafık 

Paris 26 (A.A) - Tan ga

zetesinin Cenevre muhabirin

den aldığı habere göre. Fran
sa hükümeti zorbalıklann bas

tınlınası için uluslararası bir 

mukavele yapılmLSlllı teklif 

edecektir. Bu mukavele ile sı
gınmak haklarında değişiklik

ler yapılacak, canilerin iadesi 

mecburi olacak ve polisler 
uluslararası çalışmalarında bu

lunacaklardır. 

Ticaret işleri 
Bu i,ıere Mehmet All 

Bey Bakacaktır 
Ticaret müdürlüğünün lağvı 

üzerine mezkur müdüriyete ait 
işleri vilayette görmekte olan 

iktisat bakanlığı tarifeler mü

meyyizi İhsan bey Bakanlıkça 
Ankaraya çağrılmıştır. Ihsan 

bey bugün Ankaraya gidecek 

ve bu işleri bundan sonra va

lıliğin mürakabesi altında Ti
caretodası umumi katibi Meh

met Ali bey görecektir. 

olan şeyleri büyük mabut Büreh
manın arzusudur diye halka 
yutturarak yer yüzünün en ta

bü ve adi vukuatlarını Bürah
man tarafin insanlara gösterilen 
manevi alametlerdir diye kan
dırarak halkın umumi efkirı 
üzerinde bakim olmuıtu. 

- Sonu V aı ..,.. 

Prens Pol Londrada 
Çok Mühim Siyasal Görüşmelerde 

Bulunacakbr. İtalyanın Kararı 
BELGRAT 26 (A.A)-Yu

goslavya ınatbuah naip prens 
Polun Londra seyahatindeki 
ehemmiyeti kaydetmektedir. 
Prens Pol Londrada lngiliz 
devlet adamlarile görüşecektir . 

ROMA 26 (A.A) - Stefani 
Ajansı bildiriyor: 

T orino istinaf mahkemesinin 
istintak dairesi 23/11/934 tari
hinde yaptığı müzakere neti
cesinde Anle Paveliç ve Ôjen 

Kuatemikin Fransaya teslim 
edilmemesi lazım ğeleceğine 

karar vermiştir. 
Belgrat 26 (A.A) - Avus

turya Yugoslavya hudut ihtila
fı üzerine, Yugoslavya. Avus
turyaya pasaport yizesini tah
dide ve bilhassa daimi vizele
rin kaldırılmasına karar ver
miştir: 

Arnavutlukta 
Akalllyet Mektepleri 
CENEVRE, 26 (A.A) - Ar-

navurtlukta hususi mekteplerin 
lağvı ve bunlann yerine devlet 
mekteplerinin konulınası mes
elesi millletler cemiyeti konııe
yinde ileri sürülecektir. 

lngiliz, Meksika ve Portekiz 
mümessilleri bu ilga, Arnavut
luktaki akalliyetlerin ekserisi 
tarfmdan protestoyu mucip ol
duğundan bu meselenin bir 
akalliyetler meseleıi olarak ruz
nameye konulınasmı umumi 
ki ipten istemi~lerdir. 

······································~··· 
Zabıta Haberleri: 

Tabanca 
Kemerde sürmeli sokağında 

Mehmet oğlu Halimin üzerinde 
bir tabanca bulunmuş ve za
bitaca müsadere edilmiştir. 

Mantarcıhk 
Tepecikte Hayvan pazannda 

Preıı.s Pot Yugoslaı• !ı"cıibi 

Arnavutluğa 
Baskın Yapdacağı 

Yalandır 

Atina, 26 . (A.A) - Havas 
Atina Ajansı gönüllü çete· 

ler tarafından Arnavutluğa bir 
baskın hazır:andığı hakkındaki 
haberleri tekzip etmektedir. 
Müzkur Ajans gümrük itha· 
!at resminin tezyidini de tek
zip etmektedir. -A vusturyanın 

Mali işleri 
Paris, 27 (A.A) - Tan ga· 

zetesine göre Avusturya ma· 
liye bakanı M. Bure.ıch Paris 
- Londra ve Romaya hareket 
etınİftir, Bakan bu üç hükuıııet 
merke:Wıde 1922 tarihli evren· 
ael istikrazımıı tahviline ait ko· 
nuflJllllar yapacak ve bu mus· 
meleye ait mukavelenameleri 
imzalıyacaktır; 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

çoban Mehmedin mantarcıhk Bı"r Tavzı"h 
auretile 28 lirası çalınmııhr. 
Otelde Zorla Yatmak Muhterem Yeni Asıl' 

istemi• Gazetesine 
Sarhoş olarak Keçeciler cad- Halkın Sesi gazetesinin 26-

desiude Selçuk otelinde zorla 11-934 tarihli nushasında (K•' 
yatmak ıstiyen ve Hüsnü oğlu çakçı belediye azası ) başlıi1 
Muhittin efendiye tecavüzde altında bir yazı gördüm. 
bulunan sabıkalılardan Şaban · 

Er 1 Bu gazetenin muhabiri İŞi 
oğlu Kerim ve zurum u Meh-

güzelce tahkik etmeden lı~ 
met Ali oğlu Şükrü tutulınuş- d 
!ardır. yazıyı yazması ve gazete e 
Et Kolcusu Na Yapmıt çıkması hiç bir vakit doğrı1 
Sarhoş olarak Kemeralbnda değildir. Ben kasap değil celeP 

Tıflao gazinoşunda tabak ve ve ihracat tüccarıyım. 
saire kıran ve üzerinde bir de Belediyece tutulan zabıt vı· 
tabanca bulunan et kolcusu rakası tetkik edilirse bu işle 
Hüseyin oğlu Mustafa zabıtaca zerrece bir alakam olmadıi' 
yakalanmıştır. anlaşılır. 

Nara Atmı, Manevi şahsiyetimi kesrede~ 
Keçeciler caddesinde sarhoş Halkın Sesi gazetesi muhalıi" 

olarak nare atan Mehmet Ali hakkında ayrıca dava açtığıll'' 
oğlu y usuf zabıtaca yakalan· dan işbu tavzihnamemin kıf 
mıştır. .,, 

Bir Sahtekarhk metli gazetenizde neşrini rı 
ederim efendim. 

Kemerde hamam sokağında 
Felek oğlu bakkal Alinin sah- Burnovada celep "' 
te bir makbuzla bataklık ku- ihracat tüccarı Bavıı11 

rutma vergisi tahsil edilmiştir. oğlu Mustafa 
T absildar Halimin müracatında 1 •-~:--~ 
mes'ele meydana ç.ıkmıştır. Memurlar 
sahtekar :ı:abitaca a a uııaktadır. 

Metresinin Altınlannı Kooperatifi 
Çalan Kemeraltında iğdeli 

Keçecilerde Servet beyin aile Kahve Binasında 
evinde metresi Cideli Mehmet İZMİRİN 
kızı Mürüvvet hanımın iki altın ' 
lirasını kapan dostu Abdullah Büyük llakkaliYe: 
oğlu Cideli Hüseyin yakalan- Mağa:ı:asını ' 
mıştır. 

Cemaller Arasınde HerkeseA~tı '"' 
Kemerde Kiatane caddesin- Ucuz, Temiz, Karı,ıl<• t 

de Ali oğlu Cemal ile ısmail Her Çeşidi ; 
oğlu celep Cemal arsında kav- , 
ga çımıs, Cami, Celep Cemali Kooperatifte : 
biçakla karnından yaralamıştır. Bulabilirsiniz ~ 
Cemal yakalanmış, diğeri de 4-lO ( 985 
hastaneye kaldırılmıştır. - W'<r'"L.c._.,.V////// 
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•ATTAL C~ZI 
Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 
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Kırmızı Peştamallı Kadın Kapağı Açık Bir Mercan 
Mahfıza içinde Kara Bir inciyi Andınyordu 

Sonra büyllcek bir aynaya 1 Az sonra bir perdeden, ve 1 
bakarak bıyıklarını burdu: bir az sonra da ikinci perde-

Şimdi - dedi - gidebilirim. 1 den geçiyorlardı. 
Kleromeni memnun etmeli. Büyüklii küçüklü bir kaç 

86yle kumru her zaman ele kandilden ziya alan daraak bir 
geçmez... Heey gidi Teodoa odaya ulquıca, kadın bqmı 
heeey! Nihayet muradına eri- geriye çevirerek T eodosa bakb. 
yorsun işte.. Aynayı masa üs- Hassa kumandam işte o za-
tiae llkayt bir abf)a fırlatb. man, kan ter içinde boiuftuğu 
Soara, arkasına bakmakaızm kadım ilk defa olarak g&rdii. 
odaclu çıkb. Harem dairesine Bu bir zenciye idi. Simsiyah 
doğru uza1111n dehlizde kayb- vilcudunu kırmızı bir pqtamala 
oldu. Nl'llllfb. Sol kulağında koca-

.*• man bir Altın halka ul!anı-
K.Uoca•an bir arayda bir yordu. 

•m,. bile yoktu. elayak keail- GilGyordu. 
mit, 'l>qmı ıecenin kara koy- Teodoa bir an garip bir in-
aana ~yan Eloter, derin bir kisarı hayale ufrar ıibi oldu. 
aylmdaydı. Fakat bu bal - ki bir nevi tik-

T eodos, yarı )Of, yan karan- sinifti - hiç te umn drmecli. 
hk koridorlardan gittiği yeri Zenciye, eYet kırmm peşta-
bilen bir adamın alıtk•n adım- malh zenciye hilkatin Abanostan 
larile ıeçti. dlldllmllf bir illlıeaiydi.. Vtıcu-

Sarayda hir "tıs" bile yoldu. dunun &yle enfea hatlan vardı 
lleruim dairesini hareme rapt- ki.. 
eden genitçe bir salona girdiği Kırmızı pqtamaliyle bu ka-
ıaman, bir an durakladı. Ayak- dm kapağı açık bir mercan 
laruun uçlani. basarak bir kaç mahfaıa içinde ukh kara bir 
adım ylrldtl, etrafına kulak inciyi andınyordu. Beyaz diş
•enli: terinin muntaıami ıtiflerini g&-

Bapnı, gecenin kara koy- teren bir teMıuftmle dudaJdan 
nuna yuhyarak PJoter, derüa yan açdclı, ~ kolay 
hir aykada idi. Rahat bir aefu kolay llnmiyen bir iftiyakm 
aldı. volkanı- yamyordu. 

- Ooooh! Zeadye IOl elinin teJıadet 
Hiç lmue ha İfİa faifaada ,..._.... dadaklarma dejdi-

dejildi. renk kalma çekti. Eliyle ku-
Emin bir adam tavrile bir mandana bir ipret yapb, du

bç adıa daha attı. Bir ke- daldaruu oynatb. Hafif bir 
...-,am Wr ke..U&n, ilgin seale: 
lflİI duvarda bir karalbmn - Bir az bekleyin -dedi- ve 
hildlmlerinde geceyi ılzl- çevik bir hareketle uzaklqtı. 
yonla. T eoclos, btlytlk bir heyecan 

Sai eliyle kalbmi bastırarak içinde bir mtlddet bekledi. 
bir saniye kadar nefeaini kati. Etrafta bir .. çıt" bile yoktu. 

Kalbi çarpıyordu. Bapnı gecenin kara baj_nna 
llllthif bir heyecan içindeydi. clayıyan Eloter dalpı, amma 
- Burua olacak - diye mı- ne dalgm bir uykudaydı. 

nldadı- Aradan kim bilir ne kadar 
Gene parmaklannm ucu.. •man geçmifti.. 

ltuarak Derledi. Perdeye yak- Birden bir hıptı daydu T eo-
1.ttı. Sol elini ihtiyath bir ha- doa ••• 
reketle uzatarak ipek blkh- Zeaciyenin kaybolduğu ki-
leri mTazladı. pdeki perde ı.afifçe aralandı. 

İçeride bir lmmldamf oldu. Her pumaİJnda birbirinden 
Bir CİIİm kollanna alrlnerek kıymetfar bir çift ylzGk tapyan 

.. ,... bir el .. pumapu prip .. 
Ba J""'IU bir kadın vlcudu kmıuutla wttı. 

:~ -ı-

..... EYet, garip bir lawı .... e .. 
Soara perde aralandı. Omu· •ce1 arbk, ,.-ı. m,_ 

.... kadar ..... bir kol, - bir knraautla.. . 

.... jı ıibi bir kedm kolu Bir pm •hap Pi ... 

....... ... ifitlldi. 
Haua kumandam iki e&yle - Hiut, pı11,.ı 

.. Ula WlelderiDdea kanadı. Hwa lr--e=+= .... ,... .. 
Kol Wr bdm iltipuiyle p.i fuladı. ~ Wr ldiJata 

-.çekti. ._ ............... 
T eodoı ileri abldı.. Perde,i hala tekti.. 

Perdenin &te tarafmda siz 
tizi girmez bir karanlık Yardı. 

Bir kokul GatfJeden bir 
Wm banda yizlyorclu. 

Kol, o kadar J111Dupkb ki.. 
Saatlarclanberi, Kleromenin 

lıollan aruuacla geçirecefi tath 
dalnalan tahayylll eden Ham 
"-aadanı bir saniye içinde 
ezt.el'IBİftİ. 

Gece JUll!lldaa sonra ha
"- dairesinde dolqan ita vn
- her lıalde bir kadmm vü
~ idi. Bqka kim olabilirdi? 

O.u enaeaine dokundu. 
kadın, hiç ses çıkarmıyordu. 

.... ~batik etinde, uzunca 
bir kadındı. 

.... ~ elia •YUlaJllllldan, Teo

...._ ...... a.oın. 

Perdeden~ ..... 
• •• ilenç er 

Ba aarada Pantokrater kili
aıiDde de elayak wh·

Paatokratonlaldler de teir· 
tan yataldanııa gİrmif W-
yorlardı. 

Mukaddes kilile de bpla 
Eloter gibi başım gecenin kara 
koynuna yaslamış horul horul 
uyuyordu. Uyumıyan yalnız bir 
tek adam vardı: 

Platoa. 
Genç papu bu pce her 

nedeue ayakta kalmafb. 
Elinde bir kitap- Yatağın 

bir kenanna çlmehnif, dalgın 
dalgm dlflntlyorda.. 

An 11ra, yldnl çemberliyen 
kan 1abh yolmr dH tamak-

hyor, sonra masa iistündeki su 
saabm dikkath dikkath ıiizO
yordu.. 

V akıt epi ilerlemişti. Hatta 
maktan uıafa Sur mahallele· 
rinin horoa sesleri bile abedi· 
yrclu: Kitabı yatağın herine 
atarak doiruJdu. 

- Artık zıbarmışbr - diye 
nunldandı-

Sai eliyle laiinil yokhyarak 
kapıya dotra ylrlcllL 

Mandah hafifçe kaldırdı. 
Dehlize çıkb. Sea çıkarma· 

map gayret ederek yayq ya· 
vq ilerledi. 

Bir iki dolembaa dolqarak 
ldttlphaneye Yardı. 

Oda lraranlaktı.. Alıfkm ytı
rilJllfle mutadı olan yere gitti! 
Bir iki cildi raftan çekerek 
açılan deliğe pdnll uydurdu.. 

Ôte taraftan hafif bir lflk 
geliyordu. 

Kıaa bir muayeneden sonra: 
- Tamam -diye manldandı

zıbarmış.. 
Kitaplar arumda 11kıpn ba

flDI hızla çekti. Çıkardığı ki
tabı tekrar rafa dizerek delili 
kapattı. Seri bir ylrlyllfle ktı
tlphanedea çıktı. Bqpapa11n 
yatak oclamna yaklaemca bir 
an durakladı. 

Tehlikeli bir it bqarmap 
azmet.mit •damların aoğukkan
hlağiyle etrafa dinledi. 

Pantokrator derin bir atik6n 
içindeydi. 

Y aYat y&ftf eliai mandala 
uzatdı. 

Difleıiui mlnmftı. Azami dik
katla tolmajı çeYiriyor, ufak 
bir ... pkaımamata pyret edi
yorda. Kapıp llafifp e•ıtti. 
Bu defa gıarb Dlbeti urre
lere intikal edehilirdi. 

v ..... ,. ... ka,.,. ....... 
Bir ~ ........ kadar 
aphwa ıra.., Platom lrarubk 
iflenle ..W.- bir aclaaa ıibi. 
bir aeW.. Pi içeriye dalch. 

• •• .. ,.,... ....... aacalı ........... ,111r.,.... ..... ,.,...,...,...... 
bir ...... ,. .... ı' "' .... 
taniria laWe uala klclk Wr .......... , ... 
o-. ,.......... ...., Yeri-................. -~ ............. ow.-.. ... -~ 

.. de Wr ın-w .... . 
lhlaMMee peder .,.,..-

Platm ........... • 7 

...... ilerledi. Her Dd ed=da 
Wr dwuJGt, ...... ıen,e p
.Yirerek .....,. ı.ıa,.,, .... .. ... ,...... 

Bir ..... . 
Bir adam ...... 
Nilaa1et Jldaia ~ 

Bat papa mt isti 111811-

Tatlladeki JOrpD •çıılmıfb. 
Beyaz bir ıa.Jeiin açık yaka
madan kahmplan çıkık gapll 
gaztlk&yor, her nefes alqında 
kabaran lollariyle bu gljila 
fırtınaya tutalmut bir çavdar 
tarluma beuiyordu. 

Uzun sakeh tel tel o1maftu. 
Yan açık dudald•n arumdan 
iki ..... .... renkli çapa dit 
pia pil mnbpnla. 

-&aV•- ....., 

• 

on Dakika: 
C. H. Fırkası ·Grubunda 

Taksitle Satılacak Emlik Taksitleri 
Uzablacak .• Bedeller indirilecek ... 

Ankara, 27 (A.A) - Cumhuriyet Halk Fırkuı grubu idare heyeti reialijinden: 
Cumh~yet Halk Fırkası grubu reis vekili Cemilin baıkanhğı albnda toplandı. Evelce hükü

met tarafından taksitli olarak sahlan emlikin taksitlerinin azaltılması ve bedel miktaruun azal
tılmau için Manisa mebuslan tarafından yapılan tekJif maliye vekilinin huzurile konutuldu ve 
idare hetetinin seçeceği bir encümen vuitasile bu meaelenin tetkik edilmesine karar verileli. 

Alman Ürünlerine Boykotaj Konfe
ransı Londrada ilk Toplanbsını Y apb 

Loaclra, 27 (A.A) - Alman lribalerine boykotaj ewemel konferansa aç1lm•fbr. Konferansa 
Amerikali M. Samuel lntermeyer bqkanbk etmektedir. Amapa, Amerika ve ceaap Afrikwndan 
50 ~devlet konferansına girmİftir. Reiain açma natlmadan sonra Tred•yoalar reisi M. 
V alter Citrine, Tredbyonlann ayqtan sonra Alman proletaryuma neden clolo11 yarda etmİf 
olduklarını ve timdi neden dolayı boykotaja taraftar buhmdaldanm anJetm•fbr. Kcmferw iki 
komita kurmak kere gizli çalqacakbr. Bu komitelerin biri boykotajm tepDilini dijeri de bdm 
tqkilltlan ile birlik çah1111a yollanm arqtaracakbr. 

Fransız-Rus Askeri Anlaşması 
Londn 'l'I (A.A) - Avam kamaramda bir W'l'IJ& ka,.. hariciye bakan• 11.Simoa de-iftir ki: 
Franm blk6meti Cumartesi gbl bir Franm-Ras askeri •lapnam olclaim tekzip etmiftir. 

Bu beyanata iaaanabileceğimizi umnm. 

Bir Kadın 3 Çocuğu ile Birlikte Yandı 
lstanbul, 28 (Hnsusi) - Çatalcanm Arnant klyltacle omu memaru ş.ketia eYİDde çıkan 

yangında Şevketin kansı ile iiç çocap diri diri yanddar. Yupam birdeaWıe m IUIDUI ykiin-
den bu zevalhlarm kurtanlmuı kabil olamadı. Zabıta bu facia etnmHe tahkikat 7apmaktadır. 

Soyadı Kanunu Azlıldan Sevindirdi 
latan~lJl, 27 CHusmi ) - Soyadmm batla Tlrk ywt•ıtlan icia tatbikine bav yerilmif bulun

ması iıuillar, Ermeniler ve yahudiler aramda derin 8eftnç ayuclırcb. Ram, ermeni Ye yahucli ga
zeteferi ~ylec~ Tilrk birliiininin temin eclilecejini, fimdiden ba yuttqlarm iz "hrkçe 90J&duu 
alılıak için müracaatta bulumrıağa bmfla4ak.lardiı ~· 

Batemde KüçükMemurlann Vaziyeti 
Ankara, T1 (H111U1I) - Mtısteprlıklar kamicJoma qla ~ Barem ke na••• ppdacak 

dejifildikler iti ile maqlar Ye lcretler an--clelri mlauebetleri tetkik etti. IComilJoa ldlç&k 
memurlUm vaziyetini glrllftii. Tetkikler dnaaa edecektir • ........ 

Ha. Bakanımızın Pa· 
risteki Görüşmelen Türkofisin Tebliğleri 

- Btqtaıarı Billnd sahı~dt -
Tlrki,e dq bekan• Tlrkiye 

ile ,....,. uumdaki hailan 
.. pet Wr surette berkiftirmek 
anwt.e.lemektedir.Bu arn 
parilte aıtmmektea befenil
meldea hali blmamaktadar. 

Ege Mıntakasında Pamuk Vaziyeti 
Beş Senelik Bir Mukayese 

Son ıemenlarda prek ._. Balya 

leket içinclea Ye prek dıtar-: ı Menemen 200 
elan yapılan taJe,ı.. dola,.Ue lleniu, Keuba, Sam.& 8.000 
pamak &atlan 47 kuruta lra- Soma, Bahkeair, ~-Ve -- zamandanberi d&t&

llllea prk •zlepnemm bir Ak
._. .. pnesile tamamle••t
br. 

der 9Jre.pr. Bu ıeaeki rekol· ma, Alrbiur, Kırkafaç 5.000 
te pça ı..eler rekoltelerin- Tepek&y, Çıplak, Ba-

Peırt• E'91 .. 
...... 8klerl 

dea delaa fula oldu;u belde ,_tar, Tire 
fiallerm m kadar ylk1elmui Aydm Ye aYan (San-

7.000 

,..... r1 (A.A) - Tlrldye 
dalüll WQııl•Jôn .. ...a.nle kiye kadar) 15.000 

35.000 Jllde 40 derecen.le ...._. .. ,lk elcW enelki fla N•
llde •~ırlt olcluja lütabeJi Ws nellBdn• " ·Alm..,anm 
.. 

r • 1.16:-f..a&..., .&---"--- • • --.-· ,..... ...... ,... .. .... ptlilk 
- illMuile .......... o- ....... Ye paaldumaa ta-

... " lla.Jftte tlefer .._ w &p -L--- Jldnd• ileri• pi-
.. 

L Lııiı.lııa_. L!-!- • • --LI ,,_.. _ 
,_ •• ....... UIWll lpll cw 
Wr tewd4 olaa Fram biz dip eaJeplmektadar. F.U.•kib 
BıWw illa dodlata aetlam .. Wlelwde anı'eketi-W• 
Wr •- ola bir memleket- açıla fabrib1um WihWr et
tir. ,,_ u. Tiride .,.. 

tikleri pamuk -!·--- -L faz--- • ... çabpn• raher- 111111.Uln ~ 
lll .u.ı,.tlniaa berldtilmif ol- la..P.•fbr.19'J9aa.mcle MOO 
---- ltlrl ~ halJa pemnlr itliyea lmair fah-

ı...lln Zl,_.nde rikalarmm ha ıene 20000 hal-
Pw 'Z1 (A.A) - Romanya 

heJrne ll.1itllesko ile Tlrldye J• pamuk ilatiyaçlan eldutu 
~ hab•ı Tewfik Rlftl ...,.._kteclir. 
Ara IRcL hariciye bakanı fce mmtake'P'" aoa bet .
taıafmclea verilecek itle ye- nelik rekolte.ile dahili iltih-
......_ WunacaJdudDo. ye- ilki --'-·· olen ihra .Mte dikkata c1eter aoktai " ,..,__, cab 

alile • _..._ ...ı- belye olarak fl:rledir 
:.J:.:M~ r.g tekrar S..e Rekolte Dabib ihracat 

Cenevreye cllcCMdea enel iatihlik 
Çarpmba yeya Pe...-be ,anı 1929/30 38.000 9:400 28.600 
Blkrep giderek So.,et 1efiri 1930/31 30.000 13.000 17.000 
M.Ostrovaki itimatnameaiDi ve- 1931/32 27.000 15.600 11.400 
rirken hUU' bulunacaktır. Tir- 1932133 20.000 lS.300 7.000 
kiye hariciye · bakaaı T evlik 193313' 25.SOO 17.000 6.500 
Rlttl Ara ise BerHae gidecek" Bu ....ıa rekolte 15,200 
•• k..eJin toplaablma J•tif- balp aJuak talwjje edilmek
.- awe lkiDci K•mm• tedlr. Bu Nlrolte .._yerleri 
l"8e 4ojN C-eweye tllae• ltibuile .. a.etle heiapla•• 
cektlr. ....... 

Rekolteden dabib fabrikeJa-
na ihtiyaa oiaa 20,000 balya 

~ taJalinle illracat için 
15,000 ....,. paaak bl-
maktadır. Bu ıalldarm da ba
..... 1a1ep1. karpmada .... 
piJeanlen tatmin etmiyeceji 

anlefuaaktadır. 
llenim iptidemndan fimcliye 

kadar aablu pamuk miktan 
ıt,ıoo ...,.,. balii olmelrta
cLr.Bun. 6400....,.. fabribll
nmız tarafmdan saba almm•t
br. Matebald 4800 balyanm 

3085 balyuı lllraç edilmit ve 
ı,nSbalyuı da pamuk fiabnın 
ylbeldijİDİ siren Ye daha 
ylk1eleıcejiai limit eden sipe
kllatlrl• elne geçmİftir. 

8emRnda Tutan 
8•btl•rı 

Sam.mnda dizi dengi tilttın
lerbain uhpna devam edilmek
tedir. Bu arada Amerikan Ta
tla firketi 30,000 Geri tltiha 
firketi iae 45000 kilo aatm al
llllflanbr. Diis ahalanla aabn ' 
olmaya uflemıtlerdır. Fıatler .. 
70- uo-.. ............ 



Sahife a Yent Asır 

Spor Saltanatı Olan Memlekette 
Çek Kadını Güzelliği Koruma Sırrını Bulmuştur 

Çekoslovak Kadınlarının Altın Kitabı: Bu Genç Cumhuriyetin Kurumunda 
Oynadıkları Değerli Roller - Elde Ettikleri Haklar ... 

Prağ ( ikinci Te,rln ) . nın" güzelliğini artırır. Ay ışı- 1 
Bütün eski · hükiımet morkez ğına benziyen bu renk tabii 

• !erinin kenar mahalleleri hazi: midir, diye sorarsınız. Önce · 
ndir. Büyük modem şehirlerin san'atkarın eserini imrenir, i 
kapılarında fabrika bacaları sonra bu saçlar tabii olamaz 
yükselir. Tozu toprağına kan- dersiniz. Şehrin foburgunda, 
şan foburglarda betbaht, umut- kenar mahallerinde dolaşarak İ 
suz bir insanlık yaşar. Prag İşçi kızlan arasında da saçların ' 
hiç te böyle değildir. Bohemya ayni rengi, ayni parlaklığı ta- ı 
dağlarından inerek göller, or- şıdığını görünçe siz de bunu 
manlar arasından geçen demir bu ülkenin eski ilaiılarının bir ı 

.llul'obmt ı/afil ı/(11'1/Ulıııı bir Geııç kı= 

yolu Şimali Rom'a kadar Vlta- fantezisi olarak kabul etmeğe 
va nehrini takip eder. Nehirle mecbur olursunuz. Bu güzel 
demiryolu arasındaki sahada, çehreleri bozan biricik kusur, 
kilometrelerce tenis, spor yer- kadınlann dudaklarına parlak 
!eri, kızıl kumlu plajlar gö- koyu kızıl karmen sürmek iti-
rülür. Bütün bu plajlarda, spor yatlandır. Bilhassa beyaz, ma-

• yerlerinde güneşin ışığı altında kiyajsız çehrelerde bu çok 
yaldızlanmış benzeyen kız, oğ..: parlak dudak boyaları çehreyi 
lan binlerce genç çıplak vücut- yavanlaştırıyor. 
!arı ile spor yaparlar. Neşele- Prağın Hedlyezerl 
rile hayata bağlılıklarını artı- Prağın ~ususiyetlerinden bi-
ran oyunlar oynarlar. · ri de nar tanesini andıran taş-

Nehirde yüzlerce sandalın )arından yapılmış gerdanlıkları, 

yarışları sayedilir, yüzgeç bilezikleri, bir de kristalleridir. 
!erin dalgalandırdıkları sular- Hele Bohemya kırmızı taşla-
dan yükıelen kahkahaları işi- rile övünür. Prağda birçok bü-
dilir. yük mağazaların vitrinlerini 

Spor, bu güzel ülkenin en sİisliyen Kristaller de Bohem-
çok övündüğü varlıktır. Dene- ya kadar eskidir. · 
bilir ki, Çekoslavakyada spor Çek Ve Slovak kadınzarı 1 

saltanatı vardır. Spor sahala- Bana rehberlik eden sevim-
rında kadınlar çokluğu teşkil li Çek kızı Slava, Çek kadın-
edı:rler. Belki de erkekler ka- !arı hakkında bilgimi aydın-
d-ır meşgul bulunmadıkların- !atmak işini de üzerine al; 
dan, yahut ta vücutlarının gü- mıştı: 

zelliğine, adelelerinin kuvveti- - Bizde kadın ;lk safta 
ne, çevikliğine artık değer bulmıyor, dedi. Ben çok 
verdiklerinden böyledir. Prag okumadım, Fakat bütün çek-
şehrinin göbeğindeki Vences- !er gibi tarihimizi bilirim. 
!as meydanında, Corso da Prag şehrini kuran Libus'un 
gördüğünüz Çek kadınlarının zamanına kadar çıkmıyalım. 
hepsi uzun boylu, dinçtirler. On beşinci asırda Jan Hu-
Yanaklarının tabii olan penbe- sun parlak olan saltanatı za-
liğinden sağlıklarının bakımlı manında Çek kadınları erkek-
olduğu anlaşılabilir. Burada !er kertesinde okurlardı. Çek 
kölçeleşmiş, pıhtılaşmış vücut- tarihinin şanlı safhalarından 
!ara az raıtlıya bilirsiniz. Gün- birini tutan Jan Amos Ko-
delik sporla Çek kadınları vü- meski 1268 de cinsiyet farkı 
cutlarının güzelliğini yapan çiz- gözetmeden oğlan ve kız ço-
gilerini, gençliğin gerçek sırrı- cukların aynı mektepte oku-
m hiç bozulmadan korumayı malarını tavsiye etmişti. Bu 
bilmişlerdir. parlak şafakattan sonra ulu-

Renkler~ Bir Bakı' sumuz karanlık çağlar tanıdı. 
Bu anlatışı bütünlemek için Uzun süren kölelik devri ge-

renklere de bir göz atalım:Gü- çirdi. 28 ilk teşrin 1'18 yılına 
müşe veya platine kaçan açık· değin tam üç kurun süren bu 

· kumral saçlar Çek ka-dınları- kölelik devrinde yaban baş-

8lorn7:ycı l\adıııı 

lığı kadın!armızı eve mıhladı. bizimkiler komşularına, hatta 
Mutbak, kilise ve çocuktan kendilerinden uzakta olan ulus-
başka birşeyle uğraşmamızı lara örnek olmuşlardı. Çeklerin 
yasak etti. meşhur gizli cemiyetlerini bel-

Çek Kadınlarının ki de işitmişsinizdir. Savaş_ 
, , Altın Kitabı i~nde Avusturya - Macar im-. 

- HiHer c!.e (Kinder-Kiische- para torluğuna karş! çarpışan 
Kirsche- Çocuk, mutbak, kilise) Mafyalar . genç devletimizin ku-
formülü altında üç "K,, ları rumuna yol açtılar. Rı1 gizli 
y::a.W'o.toııı.dı mı? 

- Bu çok eski bir havadır. kurumda kadınlar değerli rol-
Hitlerden yıllar ve yıllarca eve! lar gördüler, en borkunç işleri 
biz bu havayı tanıdık. Çek ka- yüklenmektençekilınediler. Ma-
dınları Rus atalar sözünde ol- zarak'in büyük kızı, M. Bene
duğu gibi "Hava açsın diye 
kıyıda bekelamedi.,, Ulusal 
uyanışın ilhamcısı oldu. Ulusal 
serpilişimizde hiç durmadan 
çalıştı. Yeni •. 
soyları, yeni , 
ülkümüze gö 
re yetiştirdi. 

1866 tarihi 
bu çalışmala
rın ilk mey
vasını verdi-
ği yıldır. O 
tarihte kız

larımıza okul 
!arda (mek
teplerde)mu
allim olmak 
hakkı veril-
di. Viyananın 
ayak dire
mesine hiç 
bak mı yarak 
ilk gazeteci 
kadın olan 
Çek ulusal 
şairi Krasno- · 
harska "Mi-
nerva.. genç 
kız lisesini 
kurdu.O çağ
da bu lise, 
orta Avru
pada biricik 
orta kız mek
tebi idi. A
vusturya par
la men tosun
d~ Mazari
kin sesi ka
dın la rı mızın 
hakkı lehin-

' . 

de olarak yükseliyordu. Bu 
mücadeleden sonradır ki, kızları
mıza orta mekteplerin, sonra da 
fakültelerin kapılar açıldı. 1912 
de Bozena Vikova Kunyetica 
atlı çek edibi Bohemya Diyet 
meclisine aza seçildi. Gerçi 
ulusun seçimine hürmet edil
medi. O çağda bu çok ileri 
bir atılış sayılıyordu. Fakat 

sin karısı şüpheli görüerek 
tevkif edildiler, aylarca Avus
hırya hapishanesinde yattı

lar. 

Slornkyıı Kdılırıları 

Çek Kadının Kurlulu'u 
= M. Ma:ı:arik'in 1917 de 

Vaşingtondaki söyleğinden son
ra "Cinsiyet imtiyazları,, nı ni
çin ortadan kaldırmak istedi
ğini şimdi daha iyi anladım. 

- Çekoslovak cumhuriyeti 
Başyasasının (kanunu esasisinin) 
106 ıncı. maddesi "Cinıiyet 
imtiyazlarının,, kaldırıldlğını bil-

dirmektedir. Kadınlarımız na
zariye olarak değil filen ser
bestilerini kazanmışlardır. Ka
nunlarımız kadına kendi para
sını istediği gibi kullanmak 
hakkını vermiştir. Aile, analık, 

törelerin bakımı altına konul· 
muştur, Kadınlar parlamentoya 
belediye meclislerine aza olmak 

ı ve seçmek hakkına sahip ol
. muşlardır. 

adamı olmak için mutlaka ih
yar olınağa, ihtiyaç yoktur. 
Kadın meb'uslarımız yapıcıdır
lar, pozitivistirler. Suiistimale 
ve ihtilasa karşı amansız mü
cadelelere girişmekten çekin
mezler. Bir siyasal adamı ken
dinden beklenenleri yapmadı
ğı takdirde fırkasının onu ma
zur göstermesini bakmıyarak 

beceriksizliğine bağışlamışlar. 

Jloı·al'!Jct lı öyliileriııiıı Çek tipi 
- Kadınlarınızın bu hakla- - Bunların hepsi güzel. Asıl 

rından çok istifade etmedikleri iş başında kadınlarınızın, par-
söyleniyor. lamentoya girmesi netice ver· 

- Her mecliste, 300 meb- miş midir? 
usa karşı on kadar kadın meb- - Yanılmıyorsam kadınların 
usumuz ve 150 ayan azası içinde yaratma kabiliyetleri hakkında 
5 kadın senatörümüz vardır .Ka- pek nikbin değilsiniz. Sualinize 
dm meb'uslar ve ayanlar başka ben cevap vermiyeceğim. Ba-
fırkalara mensupturlar. Yalnız kınız kadınlığımızın tanıı~mış-
katolik fırkasının meb'usları larından İren Lalinska " Örüp 
içinde kadın yoktur. Bu fırka Santral " mecmuasında yazdığı 
hala kadının serbestisine düş- makalede ne diyor: 
mandır. Çek kadınları mutaas- " Kadınların parlamentodaki 

' • 

sıp değildir. Dinle olan alaka
ları gevşektir. Slovaklar veya 
Rutenler arasında vaziyet böyle 
değildir. Bu ülkelerde din ulus 
kütleleri arasında eski yerini 
korumuştur. Kadınların siyasal 
dirime karışmaları yenilikleri 
de birlikte getirmiştir. Siyasal 
adamların yaşları kadınlar üze
rinde hiç tesir yapmıyor. Törü . 

faaliyetleri henüz başlanğıçta 

olmasına rağmen kadınlar için, 
budunun genel dermansızlan 
için çok sevindirici vargılar 
vermiştir. Çocukların, annelerin 
korunması, okumanın laikleşti· 
rilınesi kanunları ile terbiyeci 
kadınlara ait kanunlar, umum· 
hanelerin yok edilınesi, her iki 
cinse ait olınak üzere fuhşun 

önüne geçilmesi zührevi dertler 
hakkında ulus bilgisinin arbrıl· 
ması, bu bulaşık hastalıklar• 

tutulanların zorla iyi edilmeleri, 
gençliğe ispirtolu içkiler sabi· 
masının yasak edilmesi, evlen• 
memiş annelerle, muallimlere 
" Madam " adının verilmesi, 
yuvalar hakkındaki kanunlar 
hep kadınların teklifidir. " 

Madam Malinska Hariciye 
nezareti yüksek memurlann· 
dandır. Kadın sanatörlerdeP 
madam Plaminka Milletler ce· 
miyetinde Çekoslovakya ıııii· 
rahhası olarak bulunmuştur• 
Görüyorsunuz ki ülkeın~de 
kadınlara değerli yerler ver 
mekten korkulmıyor. 

GUnUn En MUhlrfl 
Mesel el eri 

Bugün ortaya konulııı•5' 
zaruri olan bir meıele vardı'· 

-Sonu 9 uncu sahiıtde -
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-T•trwaen1·1asc 

San' at Mekteplerimiz 
lzmir - Bydın San,at Mektepleri De 

Maarife Bağlanıyor 

Sanat mekteplerinin teknik 
tedrisat bakımından daha ve
rimli olmasını temin etmek, hem 
bir sanat mektebinin bütün 
masraflarını bulunduğu vilayete 
yük olmaktan çıkarmak ihtiya
cı olan tahsisatı temin etmek 
hem de bir sanat mektebinin 
yalnız bulunduğu vilayet ih
tıyacatını değil, san' at mektebi 
olmıyan vilayetlerin ihtiyaçla
rını da karşılıyan bir müessese 
haline gelmesini temin etmek 
maksadile bazı vilayetlerde 
mevcut san'at mekteplerini vi
layet san'at mektebi halinden 

. çıkarıp mıntaka san'at mek
tebi vaziyetine getirmek ve yurdu 
muzun ökonoınik yükselmesi ve 
ulusal sanayiimizin gevermesi 
için ulusça büyük fedakarlık
lar yapıldığı bir sırada ulusal 
sanayi kadromuzun pek çok 
muhtaç bulunduğu mütehas
sıs işçileri daha büyük 
bir özenle yetiştirmek yükünü 
üzerine alacak olan bu mek
teplerin para ve idare işlerini 

bir an evvel düzeltmek, ulusal 
sanayiimizin temel prensiplerine 
ve gelecekte alacağı biçime 
göre devletçe bu mekteplerin 
genermelerini emniyet altına ala
cak daha temelli ve gönüllü 
tetbirler alıncıya kadar geçe-

cek zaman içinde bu mektep
lerin daha güç vaziyetlere düş· 
memelerini temin kaygusile Ma
arif bakanlığı bir layiha projesi 
hazırlamıştır. • 

Mıntaka san'at mekteplerinin 
Maarif Bakanlığı tarafından 

idaresine dair olan bu Ia
yihaya göre, Ankara, Aydın 
Bursa, Diyarıbekir, Edime, 
İstanbul, İzmir, Kastamoni, 
Konya mıntaka sanat mektep· 
leri, binalan, müştemalatı ve 
tesisatının birlikte maarif ba
kanlığına devir ve maledilecek· 
tir. Bu mekteplerin bilgi, 
idare ve para işleri Maarif ba
kanlığınca görülecektir. Maarif 
bakanlığına devrolunacak mın· 
taka san'at mekteplerile, lüzu
munda Maarif bakanlığı tara
fından yeniden açılacak başka 
erkek san'at mektepleri ve 
enstitülerile meslek muallim 
mekteplerinin ve teknikomla 
rın maaş, ücret ve her türlü 
masraftan Makanlığı bütçesine 
yeniden ilave edilecek tahsi
sattan verilecektir. 

Erkek sanat mektepleri ve 
ya enstitülerine parasız yatılı 

olrrak alınacak talebe her vi
layet merkezinde yapılacak mü
sabakayı kazananlar arasından 
seçilecektir. 

Matbuat Yasasında De
ğişiklikler Yapılıyor 

Uınuıni Siyasetimize Dokunacak Neşriyat 
Yapan Gazeteler 'r,oplattırilacak 

Ankara, 25 - Hükümet 
Millet Meclisine matbuat kanu
nunun 51 inci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında bir kanun 
layıhası teklif etmek kararın· 
dadır. Bu teklife göre Türki
yede veya yabancı bir mem
lekette çıkan ve matbuat ka
nununun birinci maddesinde 
yazılı olan mutbuaların dağı

tılması ve Türkiyeye sokul
ması icra Vekillerı heyeti 
kararile menolunabilecek ve da
ğıtılan matbualar icra vekilleri 
Heyetinden müstacelen karar 
alınmak üzer~ Dahiliye Vekili
nin emri!e, karardan ovvel top
lattınlabilecektir. Menolunmuş 
matbuaları, memnuiyetini bile
rek Türkiyeye sokan ve dağı

tanlardan 300 liraya kadar 
ağır para cezası alınacaktır. 

Memleket içinde çıkan ve hal
kı ceza kanununda yazılı cürüm
lere teşvik, Tür.k cez:ı kanunu
nun 156 ncı maddesinin sarahatı 
dahilinda veya haricinde kendi
lerine mevdu vazifenin ifasın
dan dolayı Büyük Millet Meclisi 
azasından, İcra Vekilleri heye· 
tinden ve resmi heyetlerle dev· 
let memurlarından bir veya bir 
kaçı hakkında sui zannı davet 
edecek surette mütecavizane 

yazı ve resimlerlerle B. M. Mec
lisinin ve İcra Vekilleri heye
tinin ve resmi heyetlerle dev
let memurlarının ve ya bir 
kısmının şeref ve haysiyetini 
ihlal, milli para kıymetini dü
sürecek veya dahil ve hariçte 
bu paraya karşı itimadı sarsa
bilecek vak'aları tasni veya 
tahrif mahiyetinde neşriyat ile 
yalan neşriyatı ve neşri memnu 
olan hususatı ve memleketin 
umumi siyasetine dokunacak 
yazıları ihtiva eden matbua

ların memlekete dağılmadan 
toplattırılması · için hükümete 
salahiyet veren böyle bir ka
nuna şiddetle ihtiyaç görül
müştür. 

Zira matbuat kanunun bazı 
maddeleri bu kabil neştiyat 

yapanlar hakkında cezalar ta
yin eylemişse de bu muzir 
neşriyatın memlekette dağıl

masını ve efkarı umumiyeyi 
zehirlemesini men'e matuf ted
birler ittihazı için hükümete 
salahiyet verilmemiştir. Yeni 
layiha bu noksanların ikmali 
ve muzir neşriyatla memleket 
havasının muvakkaten olsun 
zehirlenmemesi i-;in hazırlan
mıştır. 

Karadenizde Fırtına 
Sakarya Vapuru Yolcularını Ineboluya 

Çıkaramadı Sinoha Gitti 
İnebolu, 27 (A.A) - Birkaç 

gündür süren fırtına busabah 
daha ziyade şiddetini arttır
ııııştır. Hava yağmurlu ve kar
lıdır. 

Fırka Kongreleri 

l<ayseri, 27 (A.A) - Kaza 
•e nahiyelerde C. H. F. Kon
iteleri bitmiştir. Merkezdeki 
konırrelere devam edilmektedir. 

İnebolu, 27 (A.A) - Sa
bahleyin limana gelen Sakarya 
vapuru yolcusunun bir kısmını 
çıkaramıyarak Sinoba gitmiştir. 
Fırtına devam ediyor. 

Dil Dersleri 
Kayseri, 27 (A.A) - Halk

evinde dil derslerine başlan

mıştır. Derslerin içinde Fran
sızca, Almanca, İngilizce ve 
nakış ve dikiş dersleri vardır. 

• 

Y'enl Aslr Sahife 7 

Borıiovada Kadın ve moda •.. ' ..... 
Ocak Kongresi 

Bomovl\ C. H. Fırkası .na
hiye ocak kongresi dün sabah 
saat onda vilayet idare heyeti 
azasından Enver ve Bornova 
Halk fırkası reisi Cemal bey
lerin ve bütün murahhasların 
iştirakile aktedilmiştir. Yapılan 
intihabat neticesinde nahiye 
ocak azalıklarına nahiye ocak 
reisi Cemal, Beşir oğlu_ Hüsnü, 
simsar Kasap oğlu Halit, sim
sar Reşat ve Hakkı. , be}> oğlu 
Etem beyler . Üıurahhaslıklara 
reis Cemal.-sabık ocak reisi 
Dr. Galip, belediye reisi F ebmi' 
ve İsmail Hakkı beyler seçilmiş
lerdir. 

. - i w :::, ...... . -+.,,- '"9it· . .} ; ;ı .,,, , 

Üç seneden beri ocak reis
liğini ifa etmekte olan Cemal 
beyin bu defa da ekseriyetle 
intihap edilmesi muhitte mem
nuniyet doğurmuştur. 

Sıhhi Vaziyet 
Bornova Belediye hekimi 

Galip bey evelki gün bütün 
mahallat ve çarşıları dolaşarak 
gördüğü noksanlıklar hakkında 
belediye riyasetine 12 "madde

lik mühim ~ır. rapor ve.rmişt~r, 
Burnovanın ihtiyaç sıhhiye

sine taallük eder ~ahiyette 
' ' bulduğumuz bu mühim raporda 

kasapların bir Çoklarında tel , . 

kafes olmadığından etlerin ha-

Ann Dııorak 

' . 
i'stteki topar/a tı 

· •· EdVige Föye'ı· 
. \ ... r • • 

• 
' -..,.., 

"' t>I">:: • i 
ll'l)'l(ll '·' f'Y. l ( 

J'. 

, 

riçte satılmakta olduğu, fı~ın"1 

cıların hiç birinde ekmek koy· 
mağa mahsus cameka~ bulun-' 
madığı bİitün ekmeklerin sinek 
pisliğin~ maruz kaldığı ye h'a-, 
murkarların beyaz gömlek ~e 
beyaz takye geyınedikleri, sey· 
yar satıcı ve balıkçıların bir 
çoklarında sıhhat cüzdanı ol
madığı, şehir~eki mevcut bütün 
ahırların pis ve müteaffin g~bre' 
ile dolu olduğu bildirilmekte-: 
dir. Burnova belediyesinin Dr. 
Galip beyin bu mühim rapo-' 
runu derhal nazarı dikkate1 

alarak icabeden tetbirleri yap
makta gecikmiyeceğini umarız. 

.... . . ,,. 
; ; Bu günkü modaların göz alan cazibesi, en 
. Ç!>k inanılınaz fantezisinde toplanmı,tır. Suvare 

elbiselerinin !le!.colteleri bu fantezilerin en or
. jinal örneğidir.~ Bazan çok çıplak omuzlar, 
b.azanda daha yuvarlak ·dekolteler tercih edil
mektedir. 

Modellerimizde görüldüğü gibi sırta doğru 
uzanan c\ekolteler de · sevilmektedir. Bunlardan 

. birini ·seçmek kadınların zevkine kalmıştır. 
Oııiuzlannız prüzsüz müdür İvon Prentan'ın 

Ladam O Kamelyadaki dekolte tuvaletini 
tereddüt. e>tmeden intihap ediniz. 

Omuzlannız. spor yaparak adeleleşmiş mi
dir, Lüpe Velez'in roplarını tercih ediniz. 

Ann Dvorak, Edwing Föyer, Dolores Del Rio, 
Fay Vray'ın dekolte modelleri her halde suvare 
elbiselerinde bütün zevkleri tatmin edecek kadar 
iyi seçilmiştir. · 
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kökü daha çok yar, sevgili 2. El beyi, il beyi, 3. İlhan 
man.) 4. İmre. 5. fmrağ, 6. Aşiyan - 1. Demek, 2. 
İmrak, 7. Kölençik (Seven, Konaç, 3. Uya, 4. Yuva 
düşkün man.) 11. Tutkun, Aşk - 1. İlinti (Alaka 
(Müptela man,) 12. Üyük, man.) 2. Köleniş, 3. Sevgi, 
üyüklü, 13: Vurgun, 14. 4. Sevük, Siviık (Sevilmiş 
Yangın, 15. Yanık, 16. Ya- manasına da gelir) 5. Siv
vuncu (Yavunmak = ' ken- küm, 6. Sövü. 7. Süüm, 8. 
dini kaybetmek) Taptal, 9. Üyük, 10. Yangı, 

Aşık olmak - 1. Düş- 11. Yavunculuk 
kün oİmak, 2. Gönül ver: Aşure - 1. Gölle, 2. 
mek. 3. Kuşmak .(Sevmek Gönle, 3. Hedik aşı, 4. 
ve sevilmek man.) 4. Tu- Tatlaş 
tulmak (~üptela olmak man) ·Aşüfte - 1. Bılkımsak, 
5. Vurulmak, 6. Yakılmak, 2. Fırkıtma~ 3. Kaltak, 4. 

· 7. Yanmak tutuşmak · Oynak, 5. Şaltak, 6. Şıllık, 
Aşikar .- 1. Açık, apa- 7 .• ~uiıntı • 

çık, Z, Aydın, 3. Bayık, 4. Ata - 1. Acığ, 2. Ba
Bel, · 5. 13elgüliiğ, 6. Belli, ğışlama, 3. Birişik, 4. Buşuğ, 
besbelli, 7. Be}lü, 8. Göz- 5. Culduk, 6. Döşelik, 7. 
göre Honça, 8. · Sağat, 9. Sığa, 

Aşikar etmek·- Belli 10. Sunuk, 11. ~~yurgal, 12. 
t k. Tartık, 13. Verışık, 14. Ver-

eme . . (h h'b ) 
Aşikar olmak - 1. Be- gı ınsan, ı e man. 

1. k b 11· l k 2 G" Atalet - 1. Aylaklık, 
ırme , e ı o ma , . o- 2 B d 3 ç Ik ı k .. k .... k k 8 Kö . oş urma . a avı , 
r~nme ' goz11 me ' . - (Tembellik ınan.) 4. J?ur-
zunme~ . . gunluk, 5. İşsizlik, 5. işle-

Aşına - 1. Bıldik, 2. mezlik, 7. Paktaşınma, 8. 
Bilen, bilir, 3. Biliş, 4. Kon- Tembellik, 9. Usalık, usallık 
çuk, 5. Öyür, 6. Sınar (Sın- Ataleti his - 1. Duy
mıık, mücerrep man.) 7 .. Ta- gusuzluk, : 2. Duymazlık 
nıdık, 8. Tanış,. 9. Yandaş Atebe - 1. Busağa, 2. 
("intime·,, man.) Eşik · 

Aşinalık" - Bilik (Asıl · Ateh - 1. Alıklaşma, 2. 
ilim, irfan, hikmet man.) 2. Bunaklık 
Bili ildik 3. Bilişlik Ateh geti~mek -1. Alık-

ş ' !aşmak, 2. Bonemek, 3. Bu-
Aşinalık etmek - Esen- namak 

!emek (Selam vermek man.) Atelye - İş evi, işlik 
Aşiret - 1. Aymak, 2. Atf (Etmak) - 1. Çe-

Boy, 3. fi, 4. Oğuş, 5. Oy- virmek, 2. Eğmek, 3. Ver
mak, 6. Ulus, (Büyük bir mek, 4. Yükletmek, 
kavm man.) 7. Uruk, Uru, Ati - 1. Geldeci, 2. 
8. Yak, yavuk (Kavın, hı- Geldeç, 3. Gelecek, 4. Ge
sım, akraba man.) lesi, 5, Gelgi, gelgü, 6. lıeri 

Atiret reisi - Boy beyi, ilerisi, 7. Önder · 

Fay l•ray 

Öz Türkçe karşılıklar -13-

(A) Harfi• Arif - 1. Bilen 2.Bilge· 
Iik 3. Sak 

Landırmak - 1. İlenmek Arifane - 1. Çokum et-
2. Uvutgarmak meği 2. imece 

Arsız - 1.Betsiz 2. Ca- Ariyet - 1. Eğreti, İğ-
rıs ( Yaygaracı, terbiyesiz reti 2. Ödünç 3. Uruncak 
man) 3. Gerçik, Kerçik, 4. Ariyeten - Ödünç ola-
Imırsık 5. Kal 6. Obutsuz rak 
7. Sırnaşık 8. Sırtık 9. Süm- Ariz - 1. Enli 2. Geniş 
beki 10. Utanmaz 11. Utsuz 3. Gin 4. Ginlik 5. Yalpı 
12. Yalaka 13. Yıkarmış 14. 6. Yassı 
Yılışkan 15. Yırtlaz 16. Ariz ve amik - 1.Enine 
Yüzsüz. b 2 İ d'k · d'k 3 İ 't 

A 1 k t k 1 Y oyuna . v ı ıv ı . vı 
rsız ı e me - . ı- . . . U 

lışkanlık etmek 2. Yüzsüz- ıvıt 4. Uzun derın 5. zun 
lük etmek. uzadıya. 

Aram - 1. Dingi 2.Din- Arıza = 1. Bıtkıl 2. Eğ-
lenme 3. Dölenme 4. Tayangı rek 3. Engebe 4. Engeme 
5. Toktaş 5. Hınçık 6. İniş yokuş 7. 

Etmek - 1 Dinlenmek Yete 8. Yığan 
2. Dinmek 3. . Eylenmek 4. Arızalı - 1. Bortağ 2. 
T oktamak Buldak, Bultak 3. Burgaç 4. 

Arazi - 1. Çu (ekilen Burtak 5. İnişli yokuşlu 6. 
toprak) 2. Sürelge (Sürülen Kırgılı 7. Sekili 
ekilen toprak) 3. Toprak 4. Arma - Ongun (Tote· 
Yer 5. Yetül (Malikane "do- mik alamet ve suret man) 
maine,, man) Arsa' - 1. Peğ, Pek, 

Arazii gayri mezrua- 1. Pey. 
Bitin, Bitinlik, Gelmir 3.Ha- Arus - 1 Bigeç, Bikeç 
zan (Çağataycada aile, aile 2. Dize 3, Gelin. 
ocağı man) 4. Keleme. Arz - (İktisadi man) 1. 

Arazii gayri münbite - Döküm 2. Satıya çıkarma 
Çorak Satılığa çıkarma. 

Arz - ( Takdim veya 
Arazii heyelaniye - Ba- izah man) ı. Anlatma, An-

tılgan latış 2. Sunma. 
Arazii kilsiye - l.Çorak A.rzetmek - 1. Anlatma 

2. Kireçli toprak 3. Kurç. (arz ve izah man) 2. Bola
Arbede - 1. Çığıltı 2. mak (arz ve takdim man) 

Döğüş 3. Gürültü, Patırtı 3. Önültmek 4. Ötünmek 
Arbedecu - 1. Çımaz (büyüğe anlatmak, söylemek 

2. Çıtak 3. Gürültücü, Pa- man) 5. Sunmak. 
tırtıcı. Arzı hürmet etmek - 1. 

Arduvaz - 1. Kayağan Çöğünmek 2.Eğilmek 3.Say-
2. Kayrak 3. Kayran gı sunmak 5. Tapu kılmak 

Ari - 1. Boş 2. Çıplak 6. Tapulamak 7. Udunmak 
3. Yalın. (Yk: Ötünmek) 8. Yükün· 



Sahife e Yenf Asır 

lngiltere Hazırlanıyor 
Şarki"···Akd~;i~d~··ı~ğiii~···o;~i~ ... k u v-

vetleri Teksi Ediliy r.~ -

Sovyet 
ZiraatMntahassısları 
Denizli Havalislnde Tet

kiklerini Bilirdiler 

I,ort ~talho,ghf nin B:- Yaz1sı 

Aydın ve Denizli arazilerinin 
ekim işlerini tetkik eden ve 
Ziraat bakanlığınca Rusyadan 
mutahassıs olar&k getirilen M. 
Cir.cigav:ı ile Zaretski dün şeh
rimize dönmüşlerdir. Mutahas
sıslar clün İzmirin bazı yerl .. -
r:nde ziraat tetkikler~nde bu
lunmuşlardır. Yetiştirme kuvve
tini anlamak üzere bazı yer· 
!erden toprak nümuneleri al
mışla · dır. Rus mutahassıslar 

bugi::n Bandırma ekspre ~iyle 

Ba!ıkesire gidecekler ve orada 
da tetkiklerine devam edecek
lerdir. 

Be}oı;ıu-26 Sonteşrin 934 -
Büyük Britanya, bütün dünya 
denizlerine üç asır müddetle 
hakim olmuş olan ananavi de
niz siyasetinin geniş bir yeni
den tatbikine koyuldu. Umumi 
mahiyeti gözümüzden kaçmakla 
beraber bir çok alametlerin 
ifşa ettiği bu yeniden tetkik 
işini zaruri kılan bir takım amil
. ~r vardır. Daha geçenlerde 
Lord Amery'nin Hindictamn 
büyük hava hattına seyahatım 
ve bu hat üzerindeki bütün 
İngiliz deniz duraklarına uğra· 
masım mevzuu bahsetmiştik. 

inıriJtere sahili boyunca, on 
beş gün evvel hava ve deniz 
kuvvetlerinin müşterek manev
ralan, İnıiliz ricalinin esas 
kayguııunun hava tehlikesi ol
duğunu ispat etmiştir. Nihayet 
dün gelen· A. A'nın bir telgrafı, 
Woolwichiş sahalarının Avrupa 
kıtasından gelecek bir taarruza 
karşı ne kadar hassas olduğunu 
gösteren ve parlemento orta
sında cereyan eden münakaşa
lan bize aksettirdi. 

Bu meyanda kaydedilmek 
icap eden bir şey daha varsa, 
o da u Nineteenth Century ,, 
mecmuasının ikinci teşrin sayı· 
sında çıkan, bugün Lord Stral
boghi olan kumandan Kenwort
hy'nin mühim bir makalesidir. 
İngiliz siyasi İnahafilinde sözü 

çok geçen bu mütehassısın 
ileri sürdüğü tez şöyle hülasa 
edilebilir: Uzun menzilli topun, 
deniz altı techizatın ve gerek 
bombardıman gerek torpilci 
olmak üzere bütün şekilleriyle 
havacılığın inkişafı, Cehelütta· 
rık ve Malta gibi mahdut bir 
cografi sahanın sadece nokta
larını teşkil edip, melhuz bir 

hava tehlikesinin hareket nok
tasına fazla yakın bulunan yer· 
lerin ameli kırmetini tamamen 
düşürmüştür. Muharrir, maka
lesinin nihayetinde garbi Ak
denizin tamame;ı terkedilmesi 
neticesine varıyor ki busuretle 

JJir /ııııi/i,z 
İngiliz gemilerinin serbest ge· 
çit hakkının idamesi - mesela 
kıyı milletlerinin dostluğu gibi -
siyasi amillere tabi kalıp buna 
mukabil bu mıntıı.kada teessüs 
etmiş bulunan İngiliz askeri 
tesisatın fiili kuvvetine tabi 
olmaz. 

Buna mukabıl Lord Stral
boghinini açıktan açığa iltizam 
ettiği noktai nazar şarki Ak
denizdeki İngiliz deniz kuvvet· 
lerin Hayfa " Pipeline ., nının 
varış noktasının etrafında top
lanıp teksif edilmesi merke· 
zindedir. Muharrir orada İngiliz 
gemilerinin bol bol mazot te
darik edebilecekleri gibi bu 
mahrukabn da, bütün Afrika 
kıtasını çevirmek siyasetile, 
Ümit burnu ve Süviş yolundan 
Felestinden büyük Britanyaya 
kolayca naklolunabileceğini kay
dediyor. Keza Hayfa ile Lon
dra arasındaki mesafenin, Ümit 
Burunu tarikiyle, yine Afrika 
yolundan Basra ile Londra ara
sındaki mesafeye nispetle çok 

Ôz Türkçe karşılıklar - 15 -

Öz 7. Özdek 8. Öztop 9. Asit (Acide) 1. Acı, Aça, 
Töz 10. Tüp Açı (Ekşi man.) 2. Akır, 

Asılsız - 1. Dipsiz 2. 3. Ekşi 
Uydurma 3. Yıvık Asker - 1. Çeri, 2. Çe-

Asıl ve esas - İçyüz riğ, 3. Çerik, 5. Çerke, 5. 
Asli - 1. Başlı 2. En Goşun, 6. Kemeç, 7. Koşun, 

başlı 3. Yerli (ahali hak· (Askeri kıt'a "Troupe" man) 
kında) 9. Sü, 9. Y asakı 

Asır - ( İkindi zama· Asker sevketmek - 1. 
nı ) 1. Gün yılımı, ( Yı- Çeri çekmek, 2. Çeriklemek 
hmak - ılınmak, ılık ol- 3. Sülemek 
mak, 2. ikindi, 3. Yılı (Yı- Askeri hazırlık- Anum-
la =sarp kaya, Yılım = luk (=hazır) 
sarp arazi Askeri müf.ettiş- 1. Te-

Asır - (Yüz yılhk za· veçi, 2. Yoklamacı 
man) 1. Ayandalık (Ayan- Asla - Cuda 
damak, ayanlamak = Atın Aslen - 1. Kökten, 2. 
kuvvetli va sert yürümesi) Kökün 
2. Çağ, 3. Kur, 4. Kurun, Asude - 1. Amal, amul 
(Kurdan), 5. Öy, (Zaman anul, 2. Ardak, 3. Dinç 
man.) 6. Yüzyıl (Başı·) 4. Diniz, 5. Dinlen· 

Asi - 1. Azgın, 2. Baş· miş (İstirahat etmiş man.); 
kaldıran, 3. Baştak, baş baş· 6. Tih. Tek, 7. Tinç. tınç 
tak, 4. Bulgak, 5. Buynağu, Asude olmak - 1. Başı 
6. Kurunday, 7. Yazgan dinçolmak, 2. Dincelmek, 3. 
(Gü~ahkar man.) Dinlenmek (istirahat etmek 

Asi olmak - 1. Azmak, man.) 4. Tınıfmak 
2. Başkaldırmak Asude yer - İlti 

Asil - 1. Aksoy, 2. Ak- Asudelik - Dinçlik (Ba-
söyek, (Söyek = kemik) 3. şı·) 2. Tinçlik, tınçlık, 3. 
Bay (Reis, yiğit, .r.engin Tüzüklük 
"Patron,, man.) 4. Beğlik, Asüman * (Asman) - 1, 
5. Çanga (Bir asalet unva· Gök, 2. Tengri 
m) 6. Çudri, 7. Doğuşlu; 8. Aşar - (Eski vergi) On-
Ersik, Erzik, İrıik, 9. Kök- dalık 
lü, 10. Ocaktan, 11. Örük- Aşar memuru - 1. Bas-
lü, 13. Siğil, 13. Tarhan kak, 2. Ondalıkçı 
(Bir unvan) 14. Tekin (Bir Aşık - (Saz şairi) 1. 
unvan), 15. Toğuşluk, 16. Ozan (Uzun = muayyen 
Tosluk, Tusluk, 17. Tosun, vezni olmıyan bir nevi na· 
Tozun, 18. Töre (Bir unvan) zım) 
19. Törölük, 20, Törön, 21. Aşıklık Oynaklık, 
Tüblek, 22. Tüblük eren, 23 Ozanlık 
Tüzün, 24. Uruklu, 25. Uru- Aşık 1. Algın, 2. 
lu, 26. Uyur, 27. Yek, Yeğ Emre, 3. lmrak (Imr - imr 

.... 1 ,... ... '\J ..W-s...I:W' --

fa7~a olıuıyacağını ili'ıv~ ediyor. 
Esas~n İngilterenio, bütün dün
yanın en kuvve~'i V:! en asri 
Geniz te~!"iiiit ıne ,.hezi olan 
kuvvetini s:ııı:;:ı;rnrcla inşa et
miş o!mısı, Inı;~iz deniz 
siyasetinin m!hverin;a şarka 

llaıp <ieıııisi 

I dağru temayül etmesi zarureti 
teyit eder mahiyette görün
mektedir. 

Lord Stralboghinin burada 
yalnız kendi namına söz söy
mekte olup keza serdettiği gö· 
rüşlerin amirallık tarafından 
tasvip edilip edilmediği hak· 
kında da elim.izde hiç bir delil 
olmadığında şüpde yoktü;:
Hele, hususiyle Maltaya dair 
olan dair olan kısımda, bu 
adada İtalyan lisanını kullan
ması aleyhine alınan ciddi ted
birlerin hiç te hu yerin terki
ne dair, uzaktan veya yakından 
bir emare sayılmıyacağı aşikar· 
dir. Bununla bember muhterem 
Lordun makalesi çok alaka 
değer olmaktan geri kabnayıp 
bilakis alikadar memleketlerin1 
matbuatında aldukça. aksi seda 
uyandırmağa sebep olmuştur. 

Bilhassa Yunanistan'da "Nine· 
teenth Cenıury Review,, mu
harririnin ileri sürdüğü fikir
lerden birisi, bir çok münaka
şalar uyandırmış bulunuyor 
ki, ingilterenin şimdiki halde 

•••••• •••e•••••••••••,•••••••••••••••••••• 
Cebelüttarik ile Malta ara-
sında bölünmiiş bulunan bütün 
askeri tesisatının teksfine ya
rıyacak olan Kefalonya (Cep-
hallonie) adası mukabilinde 
Kıbrıs adasının Y unanistana 
terkedilmesi meselesidir. Yu
nan matbuatı ise, buna cevap 
olarak (Cephalonie) nin Yunan 
taprağından madut olup hiç
bir ve~ile bir mübadeleye 
mevzu olaınıyacağım söylemiş· 
tir. 

Türkiyeye gelince, Lord 
Stralboghinin bu husustaki fik
ri, Boğazlarin yeniden silah· 
!anması hakkında Tevfik Rüştü 
bey tarafından Cenevrede ileri 
sürülen tezin bilvasıta olmakla 
beraber fevkalade manidar 
olan bir teyidi mahiyetinde 
telakki olunabilir. Şarki Akde
nizin askeri ehemmiyetinin, 
hatti dünyanın en büyük do
nanmaşının teksif ve techizinin 
en esaslı merkezini teş!cil ede
cek kadar, artmış bulunduğu 
bir esnada, Türkiyenin, kendi 
nlkesinin efendisi olup, kapı
lannı da dilediği gibı müdafaa 
eylemek taıebi tamamen yerin-
dedir. G. PRiMi 
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mek (Birinin önünde hür- anza vermek. 
metle eğilmek man.) Asa - Cop, Çop 2. Da-

Arzettirmek - 1. Say- yak 3. Değnek 4. Maytı 5. 
dırmak 2. Yükündürmek Sarana 6. Sopa. 

Arz -(Tul zıddı olarak) Asabe -1. Baba oymağı 
1. En 2. Payn 3. Yassılık 2. Soy 3. Tire. 

Arz - (Dünya man) 1. Asalet - ( Asılzadelik ) 
Cir 2. Yer 1. Soydan 2. Tağuşluk 3. 

Arzu - 1. Arman Z.Di- Törölük 
!ek 3. Erem 4. Erme' 5.lsek Asalet - (Vekalet zıddı) 
6. Kınış 7. Köjüs 8. Könül Kendilik 
9. Kösek (şehvet man?) 10. Asaleten - Kendisi, Öz 
Köşüş 11. Kun (Ruh mau. kendi 
da gelir.) 12. Kün 13. Kün- Asan - 1. Genez. 2.Ke
gerü 14. Mank 15. Öksüm )işti 3. Kenez 4. Kolay 5. 
(Ôksüınek - çok arzu et- Onay, Unay (Ong - Sağ) 
mek) 16. Tileği, Tileyi (tile- 6. Yengi! 
leyisin almak - arzusunu Asanlk = Kolaylık 
tatmin etmek) 17. Tilek 18. Asap - 1 Clıık 2. Çın-
Umdı, Umdu (ihtiras, iptila dır 3. Erişik 4. Hıkış 5. Sa
iştiha man.) 19. Umu 20 rusiğir 6. Sinir 7. Zivrim 
Yelen Asabi - 1. Avan (Ah· 

Arzu etmek - .1 Ba- !iki man) 2. Çıdırgı 3. Çın
karmak 2. Cılamak (ıç çek- gılı 4. Erişikli (deli, divane 
mek, hasretle arzu etmek man) 5. Kızgın 6. Kızık 7. 
man) 3. Çunmak 4. Dilemek Silki (Hiddetinden titriyen) 
5. Eremlemek 6. Gensemek 8. Sinirli 9. Tingaz 
Geğsemek 7. Gözde tutmak Asabileşmek -1 Silkin-
8. İç çekmek 9. İkenmek, mek 2. Simrlenuıek 
Eğenmek (meyli olmak man) Asayış _ 1 Arıç. Arınç 
10. frtemek ll. İstek etmek E · E · (E · s··k" 
12, İstemek 13. Kımnnmak hrıç, rınç rı_nç - . u un 

14 K• ··k k 15 K" " uzur, memnunıyet, erınmek 
. oru seme . oşnu- k d" . h •J: d h" 

mek (Şehvetle arzu etmek en ını u~ur ı\"n e ıss~t-
man) 16. Küngermek 17. mek, ~eş elenmek, sevın· 
Künükmek 18. Küsemek 19. mek, dınlenmek 2. Baysal 
Küseşmek 20. Küzemek 21. 3. Dinçlik 4. Dirlik 5. Dışl•k 
Küzenmek 22. Ôğsemek, 6. Düzenlik 7. Emsem 8. fı 
Öksemek 23. Öğaümek 24. (Sulh man) 9. İriç, İrinç, iriş 
Öksümek (Şiddetle arzu et- Asayişsiz - 1. Bozuk. 
mek man) 25. Öskemek 26. Bozuk düzen 2. Dedirgin 
Özenmek 27. Özlemek 28. Tedirgin 2. Karışık,, Kar-
Umunmak. gasalık. 

Arzuhal - 1. Dilekçe 2 Asel - Bal 
Diygüç 3. Ôtük, Ütük (Ô- Asıl - 1 Başlıca 2. Dip 
tünmek - Arzıhal etmek 3. Kök, 4. Kütük 5. Ôk 6. 
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Hitler Almanyasında 
Alman Genç Kızlarının Tavır ve 
Hareketleri Hakkında Bir Kitap 

Alıııcııı Çi{l<;i J\ı::lcın 
NE LAZIMGELIR? ----The New Stateman and Na

tion yazıyor: 
Almanyada nazi genç kızlar 

birliğine mensup genç kızlara 
tavrı hareket rehberi olarak 
resmen tavsiye olunan bir ki
tap çıkmıştır. 

Bu kitapta genç kızlara s:ıa
detlerini hususi hürriyette de
ğil, millette aramaları lüzumu 
söylenmektedir. Çocuklarımızın 
kendilerini hür bir millet ola
rak bulmaları için bir iki nesil 
feda olursa ııe lizımgelir? diye 
sorulmaktadır. Şahsi fedakar
lığa müracaat eski bir fikirdir. 

M. Churchill'ın bir kaç za
man evvel söylediği gibi harp 
bugün bir noktadan değişmiş 
ve mühimmat fabrikasının de
vamlı bir infilakı halini almış
tır. Bu infilakın neticesinde iki 
taraf da istediklerini ödeme· 
dikİerini keşfetmektedirler. Mo· 
dem bir harpte galip mağlu
biyetten maada her şeyi kay· 
betmektedir. Tayyarelerin eski 
harp usulünü değiştirdiğine ve 
çabuk bitmesi ihtimali ile gali
bin zararlarını ödeyecek olan 
bir harbe inanacak çok az as
ker vardır. Bu, hayalin değer 
bir nevidir. 

Asrımızdaki neslin tamamen 
kendini feda etmesile dünya 
ne kazanmıştır? Fedakirlığı 
gelecek nesillerin kurtuluıt için 

yegane çare olara!t en yüksek 
sesle isteyen millet, bu nesilleri 
kurtarmak için başka çare ol
madığım kabul eden millettir. 
Fedakarlık bu şekilde devam 
ettiği takdirde, kurtarılacak 

nesil kalmayıncaya kadar ken
dini feda edecek bir nesil sil
silesi olmamasına sebep yoktur. 

Bu düşünüş istikbal hakkın
da havsalalarında bir ütopi ha· 
zırlıyarak buna kurban vermek 
iatiyenler de bulunur. ÜtopilG< 
rine " Hürriyet,, ismini vermiş
lerdir. Dünyada en takdir edi
lecek hareket, ideal uğrunda 

kednini feda etmektir.Fakat mu
hakkak ki,başkalannı feda etmek. 
hakkında da bir hat vardır. 

Umumi harp esnasında her mil
lete mensup olanlar, hayatları 
pahasına memleketlerini ya
bancı istilasından kurtarmıya 

hazırdılar, bununla beraber ha
lihazırda yaşıyanlarında saade
tini gözetmek lazımdır. 

Gelecek nesillerde dedeleri
nin gözüyle her şeyi görmiye 
bilirler. Şimdiki Alman kızları 

toronlarına kahraman bir Hit
ler Almanyası bıraktıkları hal· 
de nankör torunlarda şevkli 
bir komünist olabilirler. "Bir 
iki nesil feda olursa ne lazun
gelir?,, Fakat bu fedakarlık 
boşa giderse yazık değil mi· 
dir? Gelecek nesilleri sevmek 
gayet güzel bir şeydir. Yalnız 
itidal ve aklı selim ile sevelim. 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

Uz Um incir 
Çu. Alıcı Fiat Çu. Aha Fiat 

4 25 
10 

4 25 
10 50 
11 75 

235 Alyoti bi. 12 25 12 75 44 P Paci 
174,5MJTaranto10 12 25 30 B Alazragi 
108 Koo ittihat 15 75 14 44 Trifonidis 6 
108 Y j Talat 12 13 50 138 YEKÜN 
107 Vitel 12 16 Zahire Borsası 
68 S. Sbleyman 10 50 12 50 Çu Cinsi Fiat 
62 H Z Ahmet 9 12 197 Buğday 3 95 4 5 
58 Cevahirci bi.10 11 50 11 Susam 10 25 10 15 
46 Len Reciyo 12 50 13 25 50 Ton burçak 5 5 
34 T Debas 11 13 154 Fasulye 7 87 7 87 
19 H Alyoti 11 75 12 400 P Çekirdeği 3 30 2 30 
13 Muh.kaptanl3 14 1259KPalamut225 41925 

9 Behir kap, 13 14 385 Bal Pamuk 45 47 
8 Ş Riza Aalef 22 50 12 50 30000 Kilo " 
5 Y Y Kunyo 12 12 19 K Badem 11 11 
2 F Z Abdul 12 50 12 50 YEYTİNY ACI 

1066,5 YEKÜN 34800KiloMuh.Ah. 22 75 23 50 

Otobüsler 
Her GUn Beledlyece 
Kontrol Edllecekler 

Sari hastalıkların vukuuna 
meydan vermemek için bele
diye riyaseti son günlerde 
azami surette çalışmaktadır. 
Bu cümleden olarak otobüsler 
bundan sonra her gün beledi
yece görülebilinecek bir yerde 
toplanacaklar ve orada sıhhi 
muayene yapılacak ve her gün 
işe temiz bir halde başlamaları 
temin olunacaktır. 

Saffet Gidiyor 
İktisat bakanlığı küçük san· 

atlar şubesi müdürü Saffet 
şehrimizdeki tetkiklerini bitir
miştir. Saffet bugün Bandırma 
ekspresile Balık esire ıı:idecektir. ' 

Ziraat B. nın Adı --A§rıkUHUr Bankası 
Oluyor 

Ziraat bankası kakkında ha· 
zırlanmakta olan bir kanunda 
bu bankanın adının Ağrıkül
tür bankası olması tekarrür et· , 
m.iştir. 

55? 
Dakika a 

Buharla 
Bukle ve geniş or<I asıon 

A. Nec ti 
Alsancak • Mesudiye 99 
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INSANLIGIN HALI 
YAZAN ı Alldre M_.o 

~çere Çeviren ı N••uhl Eut 
BiRiNCi KiŞiM 

-107-
Böyle kolHlfllll 1e1 öyle bo- ve elline rastlayınca içindekini 
~ ki Katof dikkatlo bak- hemen al: size siyanlriimll 
~· mecbur oldu, iki genç verecejim. iki kiıiye bol bol 
~elan ağlıyorlardı. Ka- yeter. 
tof kendi kendine mmldandı: Yan liatil yatarak zehiri iki-
•Ltiıa büyük if1er yapılamıyor" ye baldn. Muhafızlar, onlan 
&.en omuzuna opatb Ye du1- bulanık bir hale ile kaphyan "•iu acıdan dirlerini gac:anlat· qığa engel oluyorlardı: fakat, 
ta - kohmdan 1ara1ı idi. zebiri abp verirken kımıldan-

- Yakılmak, diye inledi, di- mıyacaklar mıydı? Aiç bir şey 
ri diri yakılmak- Gider de f6rmek kabil değildi; değeri 
Le hayatından bile yüksek olan 

raber... Gaaler de... Anlar· bu hediyeyi Katof Yicutlara 
lla ya.... değil, batti seslere bile değil, 
Şimde, arkadqa bıçlonklan- gağstlnde 11caklığım duyduğu 

111 artık aptedemiyordu. bir ele veriyordu. Bu el, bir 
Katof: hayYan gibi bnküldü ve kon-
- ima, bir bu neticesin- duja 1erden hemen aynldı. 

.. de yanahilir, dedi. Katof gerinen bütün vücudu 
Bunlar kendi aralannda de- ile bekledi. Ve birden bire bir 

iıl, sanki bir GçGnctl adamla sesin fılllblan kulağına g~ldi: 
.konuşuyorlardı. - Dn,tü, kayboldu. 

- Evet, bu biraz daha kö- Bu ses, böyle kati bayle fe-
ci bir feliket sanki imkinsaz-tlldiir.. ___ ,_! b 

Suen, dee•kilıden dUa al- IDlf gibi, ıNlll&i er sg(içlüğia 
halli zaruri İmİf gibi, bozuk 

Çak sesle, durmakaızın tekrar- bile deiifdi. Bu, Katof için efe 
lı,ordu. imklnaızdı. içinden hudutsuz 

- Gözler de.... Parmaklar bir hiddet yUkıeJiyor, fakat bu 
ela. ••• Kana ela, hele kann... imkinaızhk dolayasile azalıyor, 

Öteki, bir ..;ır seai ile; hafifliyordu. Bununla beraber ... 
- Artık -. cWI. Ona, ba badelaam b,becliTer-
Batmnak istiyordu, fakat mesi için mi •ennifti? Sordu: 

batın•adL Saeeia yarala ko- - Ne Yakit d8ftl? 
hanu yakalayıp aıkta. - Vücudumun ilerisine düş-

Kiyo ile K&ür arumdaki ti; Saen verirken alamadığım 
llrlşmeyi dlflnen Katof için dilşt6; ellinden de yaralı-

"lauiyet hal" diye aunlclancla. yunS.u- :••ve etti. 
letahk6mlardan hiç biri arbk -~ birden dütürdii. 
lconUfllluyordu. Fenerin arka- Herhalde, viicatlanıım ara-
llnda, timdi 1,1~ çlkmlt olu aandaki botlukta anyorlan:b. 
hranbkta yaralalann lnmıldan- Sonra Katof'la Saea .. ın arum-
lllalan ifitiliJonlu.,. Saen'le ar- da aradılar. Arqbrmaya Ka: 
lcaciqına biraz daha yaldqb. tof da iştirlk ediyor, sinirleri-
Mulıafazlarclan. biri ltekilere ne hlkmetmeğe, her oa ıanti-
bir hikiye anlabvnnlu. Hepıi metre de bir. avucunu iyice 

ı - açarak, etrafım yoklamağa ça-
hatlanm bir ara,. •etirmit lqayOritu; Ötekilerin elleri 
dinliyorlardı. o-kine allr6nl10r;ıa. 

Manitaya rajmea, kendi gibi Birdenbire, ba ellerden biri 
d6jilşmllf olu Wltlln ba ka- elini tattu' Stktı ve lnrakmaclı. 
laıN.hta rap• korkudan tit- - Hiç bir teY bulamasak 
riyen iki arkadq ansmck yal- bile. •. 
-.a bldıjuu cluyayorda. Katof ela bu eli - gözleri 

Evet, bu davula uzaklarda Jaf&l'Uak, kimden ıeldiği bel-
•·--- • ·til d d•'- Ji ohmyan ve blltln fısıltılar -.uuı zaman lf1 en 6 

.aa biribirine beuzediii içia hangi 
leli arasında ,.ı..zc1a... . ld 

Fukat bir erkek ba yaı.z- sese aıt o uju anlaıılmıyan 
lılctan da ve belki ha vahfi bu kardeşliğe kendini kaptın
... _._. rak, durmadaaaakayordu. Yap
~ se•ll• ele btıetl bfı lu1Je b&yllr, fabt belki 
Ollbilirdi: korka onda ha1ata· de hop 'boşana yapdmq bir 
~ en mtttbit bir tepbhlstl hibe idi... Suen arqbrmalanna 
ile mlcadele hainde idi. O dnma etmekle beraber iki el 
da kemerindeki aiyanilr tok~- biribirine aanhnış, 6ylece duru-
~ açta. Ve .a..yet, S-n e yordu. Bu el 11kış, birden-
._erek, pyet hafif hir lelle: bire bir tabi la llaliai aldı. 

......._ - Saen, ehi sliilm• koy - Sorı" Vat -
~ .............................................................................. . 

Saltanab · Olan Memlekette por 
.;: &,,tareıı 6 ma Salıil«/Mllr -
.._ da ıeael itlerde erkekler 
1'i bdudana .. lml9•ıhna 
....... Eneuel llkaab her J&D· 
._ IMa meaele,i la ..ı. ıeçir
..._.,_ Hifler tııe 11....&ni sa-

il •euup clijer dildat6rler 
111.i. lr•dml.n matbala• Ye ço
'-ta bağlamak istedikleri za
._.. aadece priye bak•n hir 
~tan ilham İllmıyorlar. Ka
~rdan almaıi yerler ipi:r. 
"keıcıere veriliJor, Bu ıaretle 
t'-terqte 01- ifaizlerin sa
,..._ azalbyorlar. 
.._Kallanclıium p.terqte ol

''3zii çok yerindedir.Zira ba 
~11 İfSizU,e kartı bir çare 
...._ Jrki edilmesi k•dını ya ev-
;:ı-ere yahut ta serbest birleş
~lere mecbur ediyor. Bilakis 
~sahada miisbet neticeler 
~ k için tali tedrisat temeli 
~d~ entellektüel sınıfın tah
~ ~Ycap eder. 1932 de mem-
1'4 etıllaizin iinivenitelerinde 
~ talebe içinde 3367 si 
1ıı..... -.ıadı. Halbuki liselerimizde 
·~ 105589 talebeden 
~ •İlai ıenç kızlar teıkil 

ar. Y&bek tallailde bu-
lliabet eadİfe Yerici 

1 sayılamu. Eter Bakaloryalan
nı veren battm geDÇ kızlar 
yüksek tahıile heves etmiş ol
salardı bu nisbet tehdit edici 
bir mahiyet arzebilirdi. Demo
grat bir memlekette cinaiyet 
farkları ıiaetiterek yalnız 
kadınlara ka"fl bu kabil tet
birler ahnamaz. Çek maarif 
nezareti bilumum evli hocalara 
yol Yermeyi cllthae bqka 
vekiletlerde onun takibe ba
zırlanabilirlerdi. 

Fak•t bana mlsuda edil
mesi imkinmzdır. Slovakya 
mekteplerinde kadın muallim
ler erkeklerden fuladır. Çek 
tdürlerinde iae kadın mual
limlerin ııiabeti yizde lmkbr. 
Kadınlanmız soysal hizmet
lerde, doktor, hasta bakıcı 
olarak miilıim rol almıtlardir. 
Bundan bafka meslek mektep
lerimizden çıkmıı birçok lm
lanmız kuyumculuk, doğra
macılık, camcıhk fibi ıanatlar
da çal1Ş1yorlar. 

Kaylerde orman bekçiJi;i 
yapıyorlar. Hele korporaıyon

lorda kadınlan erkeklerin re
kabetlenni yenmiflerdir. HülA
sa Çek · kadınlar Demokrat Wr 
devletin biltün hayabnı payl ... 
maktadarlu. 

Hazırlıklara Şimden Başlandı Dün 
Vilayette Bir Toplanb Yapıldı 

Milli ikti..t n taurraf haf. nl tehrimizde bir Ôkoaomi 
tam 12 birinci ldmmcla bqla- merasimi yapılacakbr. Hallma 
yacaktır. Ulusal Okonomi haf- Ye mekteplerin iftirak edecek
tası için ıimdiden hazırhklara leri ba rHk camburiyet mey-
ha'1anmlfbr, Cemiyetin lzmir clamncla Gui laeykelinia &dla-
fUbeai idare heyeti Azalan diba de yapılacak Ye itçi tetekkll-
akıam Y~liye~e Vafi Kizun leri mmaaplan _ Cama olmak 
Paşanın nyasetinde toplanmlf. L-- bil b ... -ı:;:.:. 
Ulusal Ôkonomi Jaafta5111da ya• wue e - u .,_..... yqata-
palacak işler hakkında müza- caktır. Yerli mal ve mehaillle-
keratta bulunmutlardır. rimizin kullanılmuı hakkında 

Hafta içinde mekteplerde bir çok çefitlerde propagan· 
müsamereler ye yazı mnsaba- dalar yapılacaktır. 
kalan tertip edilecek, iyi ya- Bazı yerlerde lmnı ldm, in
zı ya unlara muhtelif armajan- cir, fındık ve diğer mahaillle
lar Yerilecektir. Ulusal Oko- rimizi satmak için aabf yerleri 
nomi haftası içinde Cuma gi· açılacaktır. 

••••••••• 
Küçük Haberler: l Boş Arazi · 

Yerler ..... kaVerllecek 
Al! Rlza ~eldl Memleket dahilinde Buluna 

On gunden b~n Ankarada bo • • kimil :.ı tmek 
bulunmakta olan şehrimiz IH~ya en :e 

Üdd . • L.-- ve iUIUll refahını temın eyle-m eıumumı IHa9 muavmı ek ksa • • 
Ali R. d t ._:....:.. m ma dile 11kin kan• 

ıza av e eWAM9..... t li . 
lpekçlllk Tetldkatı ve• matname hiildlmleriae 

Ôd . A d D nizli. gire muhacirler ile 1eri hal-
emış, y ın ve e lmu d L.._ • • 

b -•!-· d • k-=•·k tea.1..:ı·-·b a uundan tamamen iati-
av&1111m e ıpe pal ~ fad ...:~•--'- n--- d hal 

k ı Ba • k-:1:1. e e"""lllllClt ~e er yapma ta o an na ıpe \'&.... faali te -:ı- . 1.11.~- • 

enstitilsll mlldilıil Tahir tetld- ye g~ea m&umu n-
kab ~-:- elan Au,. liyetten mer' .:z Ye nrillhakata 

m ..,.""&Da9 ve ora t ·m b:U:-:..&.:-talyaya geçmiftir. ~m• en •naanu"u.-. 

tzmtr P. T· ............ Ağırcezada Mah-
Milnbal bulunan lzmir pos• kiİ Q 

ta Ye telgraf ba~mlclarllilDe m lanlar 
Ankara bqmiidllrü Naim ta
yin edilmiştir. 

Yamanlar Suyu TahlH 
Edilecek 

Belediye baş hekimi ile bat 
m61ıendisi birlikte olarak yamı 
Yamanlara giderek meahalann 
son vaziyetini tetkik tMlecekler 
ve hawzlardan alacaldan sular 
belediye kimyabanellmle ~ 
ettirilec~ktir. 

Ziyaret 
Şehrimiz Ywn c•..ı koa

aoloea din ltleden ..... Yill
yette vali ceneral Kiv•n zi

Zorla laz bçumalda •çlu 
Karabanman Klaedere k&Jibı
dea Mehmet ojla Hakkı ile 
kendisine hu •çu illerken yar
dam etmekle mcha Mehmet 
oilu Abdnllalun ajm:ezada 
malsekemea hftWt. Hakkı beş 
ICM ağır ....... elli lira para 
hgwiutma, Abclalala ta bet 

ay laapse ........ oflıimtlardır. 
• •• 

BlyllldeııMla haldnwJa diDe 

tzmfr bdac:l lcn Mewhı· 

1 ·-: Alyoti ........... ticantlıa-
Flllr• Eklcnlldl ne.mden ~ aWJiı 4121 

Erteli aenelere brralalddda- liraya muka~ medmr ticaret-
nadaa dolaya muameleye tibi &aae,e Urlanın yenice ma-
huhmclaldan doğumlularla as-
kere MYkedilmeleri kanan ik- hallıliade tieeanlma HaJm.11 
tizallllClan olup mektep talı- 0 tla Hafız Şilkrii efendi tara• 
ıillerini bitirm ş ihtiyat zabiti fmdaa ipotek edilip horç &den-
yetiştirilecek kısa hizmetlilerden •ecliti huebile açak artbrma 
memuriyete geçmek istiyenler ile puaya çevrilmesine karar 
askerliklerini Yapmf olmadak- Yerilea gayri menlmlin ne ol-
lan için memurin kanunaaa duta : Oç kıta bağ ve bir 
JÖre hizmete almamamakta 
adiler. kule. Mahallem, sokağı, numa-

Bunu göz&ıüne alan bükil- rua : Urlanm Balabaki mev
met askerlik mükellefiyeti ka- künde prba Hayriye hanım 
nununun 36 ncı maddemae hir damı, sahibi seaet Şilkrü bey, 
fıkra eklenmem hakkında mec-
lise bir kanan teklifiDcle ba· palen emllki milliJe tarı .. 
lunmuftur. Eklenmesi iateaea prbea d~ cenuben yol ile 
fıkra şudur: maWııat yedi buçuk dönlim 

" Bunlardan ihtiyat zabiti hin iç y8z lira kıymetinde 
yetiştirme ıartlarım haiz olan- çekirdeksiz bağ ve ayni ma
lar birlikte muameleye tabi ol- halde tukan Raziye hanım ve 
duldan dopmlularm celbi bek- _...._ IDllbdclema Ha""-
lenmekaizin talep ye mlracaat ... uÇU ~ ··ı -

Yalmancla ilk açılacak hamlık ha- halen ullihi waet Şlk
katua weya ilatipt zabiti mek- rl bey ....... enıılllri milliye 
tehi denai haı•upmda iPa 
kıta Ye. a mektepte ln!......Jr tarlua ceaala• yol ile -.ltd.t 

alb cl&llm ... iki ,. ira lzere ankedilirler ... 

N Bozku kıymetinde çekirclebia '-t ft aşit rl ÇefP'ealb Dm diteri ı -.. 
hmir Merkez po.ta miidllrii çepae mewkiincle prlwı ,.ı 

Nafit din Yillyete ••acaat garlMm Osman bey veresesi 
ederek ıoyadmın Bozkuıt ol- fimale11 Etem bey, ceaaben 
duğunu bildirmiş Ye 6ylece emllki milliye bağı ile mahdut 
tescilini yapbrmıftır. Bu soyadı beı yiz lira laJmetiade iç 
çok beieDilmiştir. 

danüm bir evlek bağ denı-

Göz Tabibi 

Lütfü K1r~ar 
nmada alb üst iki pzli heWı 
hir kale ve bir fırmdan ibaret 
6ç lata pyri ..... mllld
yeti açak artbnaa ..ntile Ye 
birinci artbrmul 29n211"4 
cumartesi pnü ... t - Wrde 

Memleket ........... Urla icra daireıinde yapılmak 
giz hntallklart mtlle- lzere satıhta konuldu. 
h .... sı : Bu arttırma netice9inde ubf 
ikinci beyler ıokaiJ No. 65 bedeli kıymetin ytbcle yebBİf 

Telefon : 3055 betini buluna en çok artbrana ·-----·M7
461f:m•S··-

7 
... , ihalai yapılacaktır. Abi tak· 

Dr. Ali Rıza 
yaret ebnipir. 

Beledlre Enca.eid 

tecavtbde ı.ı.m... Seferihisa
nn Bqler kl,İadea tleniim 
lımıil HUia ltocanm bir mene, DOGUM VE CERRAHI 
soda im lraçar_maktan mçlu KADIN HAST AUKLARI 

elinle sabf oa bet ain dalaa 
uzatılacak ikinci artbrmMa 14-
1-935 puartmi gWi ...t on 
Mn1e Urla icra dlainminde .,a
ptlacaktar. Parama teJariSne 
dair mahk-ellİa ilim tarilai Belediye daimi •clmelli 

db lğleden sonra doktor 
Behcet Salih beyin ripHtinde 
toplanmııbr. 

Eski Unvanlara P8Jdos 
Dahiliye Bakanlığıadan dUıa 

akıam Yillyete geç nkat gelen 
bir telgrafta Bnyük Ulus Ku
nıltayı toplantıaında eıki un• 
vaalana kalclanlmua hakkın

daki kanunun kabul edilmit 
olduju bildirilmiftir. ..................... 

Pmarbqa mektebbWa ihata 
dunrlanlam iaf•ama dlll hq
lanwthr. Pmarbafa ihtiyat mec
lisi bu iapab deralate etmif 
ve 1ÇJ1z batar kireç n "8.t
yiiz araha taf laazarlamatbr. 

D....mıll Efelder 
BmDOft nalaiyai için Kıh

nıtu tl••11hk merkep· ayım 
satm a..._al'M karar ftril
miıtir. 

Ruhsatnameler 
Belecllreden Verilecek 

Memleket dahilinde işlclil
mekte olan mkellidlilbuharlar 
ve qıotarler iktisat Vekaleti 
mantaka teşkilib ve mmtaka teş
killb olmıyan yerlerde villyet 
nafia mtihendialeri tarafmdan 
tetkik ve m&rakabe edilerek 
kuvvei muharreke rabsataamui 
verilmekte olduğu ve Halbuki 
Belediye lamunanun 15 inci 
madclaiacle yazda ve 38 inci 
fıkruile bu İf belediyelere ait 
vezifeler arasına alınmıı oldu
ğundan buhar kazanlan veya 
motörleri için kuvvei muhar
reke rohaatnaDle8i almak iati
yenlerin makinelerini mahalli 
belecliyeaiaee •uayeae ve ik
mali Ye ruluataame verilmem 
liizumu Dahiliye Vekiletinden 
Wlyetlere tamimem bilclirilmit
tir. 

1Cw1Petı lraqıuma Fetrek llU7EHASSISI 
k8ylnden Muatafa ofla Şlkril 8afturak Keatelli cadde-
beı aene, Klmil otlu Rept aiacle 62 numarala maa1ene-
efendiJi .lldlrmek malnadiyle haneainde her flD saat 3 ten 
,....ı.,u Tnfik ofla lıtetoncu IOlll'& butaJanm blMd eder. 
Riza altı sene aekiz ay ağır Telefon : 2987 
hapıe malaldma edilınitlerdir. 

ECZACILARIN TOPLAN iŞi ı ...... ___ S•711ıi(lıll:248•~)._ .. 
Eaanlar cemiyeti &aiimllz· !:r:.-t icra llemarlapnda: 

deki Perpmbe g&al Verem Aydm Demiryollan umum 
milcadele cemiyetimle bir top- mlclllrll;ene pyri ennan 
lata yapacaldlr. 142 lira 9S karata borçlu Ke-

• • A9i#• c ~ • T 

Alenen T1
.._..,. .. Lku·· r çi'borlu münfesih Kükiirt şirke-
~ tinin ifha borçtan dolaya hapia 

Y etmlf bet ,...-.ki büyüle edilen ve ahiren satışına talep 
Yalclem IRf ~ gar- veçhile karar verilen 198 torbada 
IDİJ• la.lerinİ dbi Wr ame- 9900 kilo memhur mamul ldl
lyatla ima hir ıWe tedavi kilrtler 17/11/934 den itibaren 
ederek tlln,....da hayabnı 20 gl1n mOddetle 6/121934 
,.Wen .,.ııdea tal.o.i hazık Pertembe günü saat 14 d~ 
Askeri haets-eai ~bibi sabflm Isparta icra dairesinde 
llllllateremi '-8;1 Salllıattin ve tealimi Keçiborlu iataıyoa 
beyefendiye maa aile saygı ambarında açık arbnna Ye pe
Ye la&rmetlerimizi maanı efen- şin para delliliyesi mlşteriye 
elim. Eski Mahkemede ait olmak llzere sablacağınclan 

Haha Şuayip ve taliplerin tayin edilen zamanda 
aile e&ada hazır bulunmalan ilin olunur. 5148 (1007) 

2'l80 mmarala --- ..n
yete girdiği tarihten IODl'A 

oldapndu ikinci artbrmada 
•bf l»edei ne olana ollmı 
la,..etme balnlmayarak en çok 
arbrm ilaale edilecektir. ~ 
pJIİ makul berinde herlwa
ai bir tekilde llak talebiade 
IJ...,..ı., ellerindeki resmi 
yeuikiyle birlikte yirmi g6n 
zarhDda lzmir ikinci icra 
daireaine müracaatlan lizımclır. 
Akli halde haklan tapu ıicil-
lince mal6m olmadıkça paylaı

madan hariç kalırlar. 
Mtlfteride11 •bf bedelinden 

mada aynca yizde iki buçuk 
delllliye abnır. 9/12/934 tari
hinden itibaren prbıame her
kes, açık b.._durulacakbr. 
Taliplerin yüzde yedi buçuk 
tediyat akçaunm veya banka 
itibar mektubuyla 933122210 
dosya amnarua ile İzmir ikin
ci iaa daireaine ve Urla icra 
1H1Durlutuna mlracaatlan ilin 
ohmur. 5114 ( 1003) 

Ankara Birası 

Umduğumuzdan Üstün Çıktı -Ucuz-Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
Milli Bir F abrikamn Mahsulüdür .. 

lzmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukan her ticarethanenin 
siparişini kabul ediyoruz. Ankara Ornları Çiftliği A1üdürlügüne n1üra
caat. Fazla izahat için lzmirde Ege Palas ve Şeh;r gazinosu müstecir! 
Türkmenoğhı Murat beyden alınabilir. 

• 



Tcptan Saltf 
Mahalli: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DEPOSU 

Şehrimi;rteki 
ecza derola
rile eczane
lerdede var
dır. Israrla 
ALGOPANI 

isl eyiniz. 

Türkiye Ziraat Bankası lzmr 
Şubesinden: 

26/11/934 tarihinde açık arttırma ile ihaleleri yapılacağı 
22/11/934 de Anadolu 23/11/934 de Yeni Asır 24/11/934 de 
Milli Birlik ve 25/11/934 de Ticaret gazetelerindeilan edilen 
Yunanlı emvalinin ihaleleri 26/12/934 tarihine pazarlığa bırakıl
mıştır. Satış gayri mübadil bonosu veya peşin para ile nakten 
yapılırr Kıymeti muhannesi ikibin lira veya eaha z yade olan 
emvalin lhalei katiyeleri istizana tabidir malın satıl
dığı seneye ait devlet vergi ve belediye resim ve sair 
bütün masraflar m:işteriye aittir. İstiyenlerin yüzde yedi buçuk 
teminatlarile birlikte ihale günü saat 14-30 da Ziraat bankası-
na müracaatlan. 5152 (1005) 

İzmir Kadastro Heyetleri Reisli
ğinden: 
lsmetpaşa Bolvarı, Fevzipaşa bolvan, Cümhuriyet meydanın

dan 9 Eylül panayırı ile erkek lisesi arasındaki caddeyi takiben 
lisenin ilerisinden Basmahane istasyonuna varan cadde arasında 
kalan ve belediyenin 19 ili 36 numaralı adalarını ihtiva eden ve 
ismet kaptan adile amlan maha ilenin kadastrosuna başlanmıştır. 
Bu mahalle içinde bulunan gaynmenkuller tahrir edilip tupu kü
tüklerine fescil olunacaktır. Bu mahalle içinde gayrimenkule ma
lik olanlar veya gayri menkuller üzerinde müesses ayni haklan 
bulunanlar ellerindeki tapu senedi ve sair tasarruf vesikaları ve 
nüfus kiğıtlarile birlikte kendilerine bildirecek günlerde malik
leri başında bulunup müracaat edecek kadastro heyetlerine 
tahrir ettirilip tescil talebinde bulunmaları ve lüzumunda Saç
macı hamam sokağında 20 numaralı kadastro dairesinde bulunan 
kadastro heyetlerine ve riyasetine müracaat ile ayni suratle ayni 
haklarını tahrir ve tescil ettirmeleri ilan olunur. 5155 (1004) 

lzmir ithalat Cümrüğü Müdür
üğünden: 

Kilo Gram Cinsi eşya 
220 ipek mensucat 
330 Kesilmiş zedelenmiş ipek mensucat 
800 ipek mensuc~t 

• 475 .. .. 
135 Pamuklu mendil ı 

248 Ma k:o.pak aoş sepet 
9 600 Alçınad mamul heykel 

400 Porselen heykel 
4 710 İpek mensucat 
1 450 İpek mendil 

310 İpek boyun atkısı 
150 Hasırdan örme resimlik 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı eşyanın encebi memleketlere 
götürülmek kaydile satılacağından isteklilerin 2/12/934 Pazar 
günü saat 13 te İzmir ithalat gümrüğü satış komisyonuna mü-
racaatları ilan olunur. 5135 (1008) 

•· DOKTOR Doktor 

~atip O~. Esat Kemal Sa~ir 
Dahil~ Hastalıklar Memleket hastanesi 

Mutehassısı . .. • Dahiliye Mütehassısı 
Hastalannı her gün og!e- Muayenehane Birinci Bey-

den sonra Beyler - Hacı !er sokağı numara 36 Tele-
İmamlar sokağında fon 3956 

No. 12 - Şifa Yurdunda Evi Karantina tramvay 
kabul ve tedavi eder. caddesi karakol karşısında 

Telefon No. 3331 No. 596 Telefon No. 2545 
_______ s

111 
. • 1...., ._ (363) 

1 
1 

Yeni Asır 

Satılık 
İncir Bahçesi 

Aydının Germencik nahiye· 
sinin Uzüınlü karyesi civarında 
bir kıtada yüz seksen nönüm 
incir bahçesi satılıktır. Arzu 
edenlerin Aydır. a Çankaya 
caddesinde 5 numaralı hanede 
Vodinalı Hacı Abrürrauf beye 
müracaatları. (10-10) 934 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
Fahire Hanım ve Hasan Bey Müzeyyen Hanım -

Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

: AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
E: Hicaz şarkı. Sevd:ımı dili -: anlatınnaz -Emel Celal Hanım : Saadet Hanım -a ılık Depo 

lkiı.ci kordonda Eski gümrük 
sokağında (6) numaralı depo 1796 Sevgilim bu akşam :_= AX 

Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş : 
1800 Uşak şarkı. · Sevda o kada 

Uşak şarkı. Gel gel 

--satılıktır. Mahmure Handan Hanım 
iki kattan ibaret olup birinci 

katı gayet geniş ve ikinci katı 
ise depo olarak kullanılmağa 
elverişli büyük bir salon ve iki 
büroyu muhtevidir. Taliplerin 
ikinci kordonda Kardiçalı Hü
seyin bey hanında U1t1um ga
zeteler bayii Ham.di Bekirbeye 

1 

Müşerref Hanım -§ AX180-lÜşakşarkı.Endamıpa bayıldı 
: Şetiaban şaPkı. Titrettı beni 
§ Süheyla Bedriye ~ClJlım Ax 1797 Ey nazlı çiçek 

.:ieviyorum ayıp mı dır 

müracaatları. 10-15 

Birinci Sınıf l\1utahassıs 

Operatör - Doktor 

Tahsin Hüseyin 
Hastalarını her gün sabahtan akşama kadar kendi has· 

tanesinde kabul, tedavi ve ameliyat yapar. 
A D R E S : Çivici Hamam Müftü Sokak 

Tahsin Bey Hastanesi 
i9-26 764 

METALlüM 
J,Rmbalarını tercih 
~denin biç bir za 
mRn ııldanmamıt· 
l:ırilır. 

Çünki: 
}1;mıaline nazil 

ı sn aarfiyatı 

ı~ıj!ı hol yegline 
lambatlır. 

H~r bayiden 
arayıııız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

~lektrık malzeme 
tıoaretbanHI 

P•ş•~malcılar 

Tf L(f ON 3323 

Dişlerinin Bozulup Çürümiyeceğinini Bilir 

Radyolin en . müessir diş macunudur; dişleri kat'i surette te
mizler ve parlatır. Radyolin en yumuşak diş macunudur; dişleri 

çizmez, minalarını örselemez. Radyolin en hoşa gidecek diş 
macunudur; ağızda köpürür, lezzeti güzeldir. 

RADYOLİN 
Kullanınız 

Manisa Belediyesinden: 
Ayrı Ayrı Şartnaıne]erle 

A. - Belediyeye ait elektrik fabrikasındaki makinalarda sar
folunmak üzere 31/5/935 tarihine kadar tahmin olunan 26,000 
kilo motorin 2340 lira 

B. - 250 Teneke makina yağı 600 lira muhammen kıymetle 
kapalı zarf usulile 

C. - 15 Teneke benzin 51 lira muhammen kıymetle aleni 
usül ile münakasaya konulmuştur. 

İhaleleri 16/12/934 tarihine rastlıyan Pazar günün saat 15,30 
da belediye dairesinde yapılacaktır. Şartname örnekleri belediye 
dairesinden verilir. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatlayile yazılı aaatta beledi-
ye dairesine müracaat otmt?lidirler. 5146 ( 1006 ) 

§ AX 1802 İzmi~: Bergama türküsü 
:; : G9kçe. ka~g~ playdım 
: Süheyla Bedriye Hanım ve-Sttki B. - Yar Kolumda. 

Dahiliye 

DOKTOR -t -~ 

ZEKAi İBR-AHİl\İİ. 
. ~ . ... -

Muayenehane: İkirt~i Beyler sokağı No. 45· Beyler hamamı~ 
karşısında. ' . 

Cumadan maada 3-6 ya kadl}r 
Telefon: 3806 

Metin Terzihanesi 
16 Kabasoğan Sokağı No. 

Saglam zarif ve nispet kabul etıniyecek derecede uzuz elbise 
diktirmek istiyenlere Metin Terzlbanesinl tavsiye ederit· 
Bir kerre ziyaret ediniz. Göreceğiniz ucuzluk ve zerafet karşı-
sında hayrete düşeceksini:ı:. · 6 - 10 

Jil,~ GELDI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömİir ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi:K ·FIRSft~T 
T opan .Halis Zon~uld~I{· "' . . . 

Sobalar için en dayanıklı ve en uciız kömürdür. ı : 
1 

Birinci kalite bu imalı İzmirde yalnız Fransuva Perpi11Jani 
Ticarethanesind·e bufacaksıôız · • - . • ; 

Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalite~i 'de gelmiştir. 
lnglllz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiy~cınızı da. bu 

müesseseden temin· edebilirsiniz. · 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satış mahalli : Kestane pazarında No. 10 
885) Telefon 3937 

Ne Vantus, · Ne Ihlamur 
Ne ·Havlu, T. divrt 

Nezlen'zi Geçiremez · 

Selamet . 
En birinci -r ~"' 

NEZLE 
düşmanıdır. 

Ağzı, burnu, ciğerleri, bu-
gazı mikroptan korur. 
isme dikkat 
SELAı\IET 'FERIT .. t . 

U • 1 ' ,. ! i.; •. . 
mumı < ep9 : _-•':·~ . o: . 
S. FERJT . 

Şifa Eczanesi 

Umum Hastalarıo ı\aiarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğuıtl 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz ka\lçuk korsalatı 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci· 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur' 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiramıız olall 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır• 
!ayan kürek kemjklerinın gayri tabiileşmesine mani olınalı 
için korsalar. . . 

TÜRKİYENIN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLE~! 
iLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'i AZA AMİL 

MÜTEHASSISI 

Fah ri Blza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 1 O ili l 2,3Ô öğleden sonra 14 - 16 Y" 
kadar. ' 

ADRES 



Y11nf Aınr 

Irgat Pazarında Azizler Sokağında ____ .. ___ _ 

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

il 

• 

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

Zee & Co. 
MACEDONIA vapuru 3 1 ci 

kanunda bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hanıburg ve Brem en' e 
~ ük alacaktır. 

FRİESLAND vapuru 15 birinci 
kanunda bekleniyor 18 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam Hamburg ye Bremen için 
yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 26 son 

teşrinde geldi. Hamburg ve 
Anvers limanlarından mal ge
tirdi. 

AUGUST LEONHARDT 
vapuru 25 ilk kanona doğru 
Hamburg ve Anversten bek
leniyor. Rotterdam ve Ham
burg limanlanna da hamule 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 

GIRONDE vapuru 13 birinci 

kanunda bekleniyor.Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXPORTER vapuru 3 birin 

ci kanunda bekleniyor Nevyork 
Boston ve Filadelfiya Norfolk 
ve Kamden için yük alacaktır. 

EXIRIA vapuru 13 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 

Norfolk ve Filadelfiya liman
manlan için yükliyecektir. 
EXİLONA vapuru 26 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

JOHNSON LINE L TD. 

QTERNMORE vapuru 24 
son teşrinde gelip Liverpul ve 
Anversten yük çıkarmıştır. 

GANDIAN PACIFIC STEAM 

SHIP AND RAILW AY CIES 
Liverpul, MontreaJ, St. Jhon 

ve Halifaks tarikile Kanadanın 
tekmil şehirleri ve transatlan

tik vapurlarla şimendiferler 
aı·asmda mürettop seferler. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Fratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru elyevm li-
manımızda olup yirmi aitı teş
rinisanide Amsterdam ve Ham
burga hareket edebektir 

OBERON vapuru elyevm 
limanımızda olup 28 2 ci teşrinde 
Anvers, Amsteıdam, Rotter
dam ve Hamburg için yiik ala
cakbr. 

ORESTES vapuru 10 dinunu 
evvelde beklenmekte olup ha
mulesini tahliye ederek Bur
gaz Yama ve Köstence için 
yük alacaktı··. 

STELLA vapur 10 kaou
nuevvelden 13 kanunuevvele 
kadar Anvers Rotterdam Ams
terdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

CERES vapuru 26 kanunu 
evvelden 31 kinunuevvele ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

HEMLAND motörü 30 teşrini 
sanide beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburğ, Copen-
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
heı g ve Iskandinavya liman
ları için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 24 ka-
nunuevvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantzig. Gdynia, Go
teborg, Oslo ve İskandinavya 
için yük alacaktır. 
SERVİCE MARİTİM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda bir 
muntazam sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 8 ka
nunuevvelde beklenmekte olup 
ayni günde Pire, Malta, Cezair 
Vulansiya, Marsilya ve Napo· 
liye hareket edecektir. 

PELES vapuru 26 kanunu 
evvelde beklemekte olup ayni 
günde Malta, Barselon, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon : 2004-2005 

lzmir Emrazı Sariye Hastane
si Baştababetinden; 

Hastaneye bir yemek sobası pazarlıkla satın a'macaktır. Ta
liplerin şeraiti anlamak üzere hergün ve kat'i alınacak günü 1 

olan 3 Birinci Kanun 934 Perşembe günü saat 15 te İzmir sahil 
sıhhıye merkezinde toplanan komisyona müracaatları. 

21-28-5-12 5006 (966) 

Makine Ve lnfaatı Bahriye Mütehassısl 

ETUP UEJIAI~ 
,l\1akine imalathanesi 

Hamur 
Maktneler. 
M üeı:ısesemı n 

manıalatı 

o ' n r$lk 

adot ııı ıl ı.ı ı. 

l?.mırde 

l ırn l ı yetto<l i r 

A lfıkadıuh. 

rn bu makine· 
Mırı faalıyet 

tarılnn hakkında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

} af1hane Ve ün Degırmenlert 
lc;ın hiluınııın alnt Vfl ~•IPvAt ınınl ı•ıl ı. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ga~Elzyen 

Her bo)tla ve her knvveı 

t1 her cins mabrokat üzerine 

Bilumum Dt>nlz Jıleri 
Dorhinler, rnlumhalar 

tesisata mibl\nikiye aeanHör Vf 
v;nçler ve sair ışJer Jernhh 
v.- kıllınl Pılilir. 

Oliver Ve Şii. 1 JADRANSKA 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

i PLOVIDBA D. D. Susak 

İZMİR, PİRE TRİYESTE VE 

SUSAK İÇİN MUNTAZAM . 

HAFTALIK POST ASI 

DHE ELLERMAN LINES L TD. Seyahatın müddeti 

TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN &Triyeste 5,112 gündür. 
VAPURLAR 

ALGERIAN vapuru 26 
ikinci teşrinde Londra ve 

Anverstcn ge1ıp tahliyede bu
lunacak ve ayni zamanda Lon

dra ve Hull için yük alacaktır. 

GOURKO vapuru 5 birinci 
kannnda Hull Londra ve An
versten 

EG YPTIAN vapuru on bi
rinci kanunda Liverpool ve 
Swanseadan 

DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
TAHMİL İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 

ARTA vapuru 2 birincı ka
nunda Hamburg, Bremen ve 
Anvers. 

NOT: Vürut tarihleri ve • 
vapurların isimleri üzerine mes'u t 

t 

Jiyet kabul edilmez. W 

m~h:uı ( İhlamur ) I 

çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmıyan hususi pa
ketlerimizin ihzarına başlan
mıştır. Dükkanında satmak 
üzere bizden paket alan esnaf ~ 
ihtiyaçlarını temin etsinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler 5 • 10 
kllruştur. Karadeniz malı 

Salep tozunun zarif kutu
ları yalnız 15 ku

ruştur. Toptan alanlara isk~ 
to yapılır. 

Işıldak Bulaşık ve ~ila 
tozu emsalıne 

Her Pazartesi günü muva~a

lat ederek Çarşamba günleri 

öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 

211111934 BLED 

28/111934 SRBİN 
51121934 s.s 
DİKKAT: vapurlar Çarşam-

ba günü sabah yük almıyacak
lardır. 

Pire ve Triyeste yolculan 

için fiyatlarda tenzilat yapıl-

mıştır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü

racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

faik va daha ucuz olmasına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 

Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag!. 
Flayozen sinek ilaçlannın her boyda kapalı kutuları vardır. Dök
mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

• 
ARTI kumaş boyalanmızın tecrübesini uapmıyan kal, 

madı 15 kuruşla rengini atmış ipekli, pamuklu, yünlü 

elbiselerinizi istediğiniz renkte boyarsınız. 
Resmi ruhsatnameyi haiz LEYLEK markalı rasbk saç boyasını . ·-

ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptan satış merkezi 
depomuzdur. 

Turan tuvalet sabunu ECE vim tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 
karpit, çay, kına, sakız, diş macunlan, kakao, kolonya, kola, 

tutkal, demirhindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 
mustarda, çiçek boyaları, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : 3882 

:S.A:K: :S:.ELE 
Kemal Kamil Beye 

J '.ı 1\ • ' - • •• • u~ C>.ı h.amıl lwyıu ~ Uuuııı) kuıuuy~ınııı 

alulını Nlehılır mıyııu'! ....,. 
Kih:iik ham m- (ok mersi, Kemal J{ı'lmil bıy Hilll eo~bı~ 

oeaind" Halıı\r çiçe~i. Altın ray., Yaeemln, Fnl1a 
için<lf'r. haııımlıtrl\ {Olhıiil) de nı ıyornıof. 

.Erkek - Şu yeni yaptığı GHnl\I kolonya1ın1 mı7! 

l{üçiik Hanım - Evet. Göııül le ö 11bbar bir koku 
rnıunkh •• hayali hir znk ve Zlf<' ki •. Vellııuıl 

gıcıklayıcı neler ,., bir bila.niı •• 

Saç Losyonu 

Kom ojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 

saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasi11eri gibi yağlı 

değildir. Tesiri kat'i ve 
rayıhası latif bir los
yondur. 

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazahrmdan ara-

(993) 

Eczahaa:ıesi 
M r,_~ah1eratı 

Güzel Ve Mes'ut Olmanın Çaresi 
- Ne kadar güzel saçlarınız var. Yüzünüz ne kadar ta

ze güzel? .. 
- Elbet, bunları elde etmek için hiç te yorulmadım. 

Şimdi çok mesudum. Çünkü herkes bana bayılıyor. 
- Aman nasıl oldu bu ? Banada anlat kuzum. 
- Çok kolay. Yüksek berber mektebinin Atine ve Bük-

reş şubelerinden diplomalı Minik kadın berberi B. Sıtkı 
bey mükemmel bir salon açtı. Son defa yaptığı tetkik se
yahabiıdan yeni sistem ve fennin bir harikası olan ondüle 
makinelerini de getirdi. Bunlar biri elektrikle diğeri buhar 
ile işliyor. Altı aydan bir seneye kadar dalgalı kıvırcık veya 
lüle bükle veya geniş ondüle şeklinde olmak üzere devamlı 
öndüle yapıyor. Saçları taze ve nemli tutar. kırmaz, bozmaz 
sarartmaz yakmaz. Boyalı l:oyasız oksijenler her çeşit saçı 
öndüle yapar. Bütün hunlar yarım saattan bir saata kadar 
bitiyor. Eskisi gibi insan için ıstırap değil eğlenceli bir 
şeydir. Fazla olarak Parisin son keşfiyatına Parisin en bü
yük üstatlarına göre makyaj nsullerini gösterdiği gibi mak
yaj vasıtalarını da ucuzca satıyor. Doğrusu bu salona 
"Hanımların saadet kaynağı,, demek yaraşır. 

- Aman bana da adresini ver gideyim. 
- Söyliyeyim: Keçeciler caddesi numara 122 üç katlı 

yeni binada B. Sıtkı. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGı 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 İZMİR 

•laııaaa11•aaaaaa1a111aaa111111a•llW•llll8811D889aca1•1aa :11a1111aa11 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SUzUlmu,ıur 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Hamdi Kö.zhet 

Sıhhat Eczanes. 


