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Yen· 
Türkiye Kentleri 
Hızlı bir bayındır

lık isterler ..• 
Devlet mekanizmı,sm:n ama

cı T urkiyeyi garplı kaf sına 
göre işlenmiş, modern ülkelerin f erisin de bırakmamaktır.Ga rp.ı 
b af~sına göre, yani, .soy.s;;d.12"1 
~nınısiyerek onun bütün ge

~ekliklerini kavramış bir kafa 
ıle . . . Engellen devirmeKtc, 
Zorlukları yenmekten, o.maz 
sanılan işleri başarmaktan tad 
alan yaratıcı kafaların adamlığa 
ışık tutan karakterle.tile •.. 

Dış evren, TürLdye'nin asır
!arı yıllara sı2'dırarak bn. :ırdığı 
!,leri göz kamaştıran birer 

şaheser ., biçiminde gör
düğü halde, biz bütün bun.ara 
kanmıyarak yapılanları azım
ııyor, yapılıınlar!a ölçülümiyc
cek kadar büyük işler bekJi
~oruz. Bize, soysallık yolunda 
1 erlemeye kanmamak duygu
sunu veren büyük öndrr: "yap· 
tklarımızı asla yetik ı:-örmeyiz. 
ahaçok,dahabüyüki~eryapGak ödevinde ve isteğindeyiz. 

b' eçcn yıllar gelecek yıllar için 
dır_. b~ılangıçtan başka birşey 
li~~ıldı~. ,, derken devrim 2enç-
ııne onümüıde açılan büyük 

Y_?lu göstermek istemişti. Bu 
•ozlerin .söylendij'i 2'ünden beri 
j0Ysallık yolunun yılmaz yolcu-
arıyız. Büyük endüstrisini ku

rah.11 Tür'kiye, her bakımdan ileri 
ır '"Jk h" u e olmaia çalışıyor. Bu 

h ~Yle. ol~ı;-ca kentJerimizın ( şc
.11·lerımızın ) ıcenel i'Örünüşle

İ,1.nde de denimin hızlı 2' dişile 
ır uyarlık bulmak isteriz. Yan

lanmıza bakınca, kentçilikteki 
Yavaş ıidişimiz göze batmak
t~n kurtulamaz. Buaünkü aö-
ru ·· ·· • • ıumuze, esziı ve anlayışımıza 
i?mıyan akaaklıldar .sırıtır. An
h ~rayı ayınrsak, kentlerimizden 
ıç birinin bayındırlık akışında 

~arını kucaldamıı geniş bir 
~erleme vardır, diyemeyiz. 
d ~ cdrici tekamüle,. bel bağla-
12'1mız çailarda kentlerimizin 
~0?ernleıme.sini de yavaş bir 
f1dııe bırakabilirdik. Fakat 
"ugn_n böyle düşünemeyiz. Ya-
aş!ıra savaş açan bir ulus 

terınde saymaktan elbette ür-
~: Baıka alanlarda nasıl hızlı 

1) ıyor~ak kentçilikte de böyle b nıak ıateriz ve böyle olmaia 
k olçl~yuz. Acunun modern ül
b~ ehill!.e kentçilik ba,lıba~ına 
I . (fen) olml' r. Kent
herın düzenini bu bıJım müte-
_assısları yoluna koyarlar. Bi
ıım de bir J. • büvük kenti
Dıizin batı "muteha~sısları na 
r:pdtırıblnıı~ planları vardır. "yıl-

r an en 1 
Planlar Pı·uyuyan, toz anan 

··· ansız k ti · · · •ayısı ise b' - en cnmızın 
köyJ k ır Y1.~ındır. Batıda 
le · c~c adar planla ma işi iler
mıştır B' · ı . · ızım ıç n de bu yo-

J~ gırmekten b~şka ~~yındır.
yaı yol~ yoktur. Denıhyor kı, 

.nız P an yapılmı' neye ya
kar. Bunları gerçekleştirecek 

aynaklar olmazsa planın da 
~~l~rnı (manası) kalmaz. Bu 
n uşuncenin ayakta durncak } a-

rı.'nı0:S•Ydı bugüne kadar dev
cı T·· k' yük b ,U~ ıycdc ba ar lan bü-

c aılerdcn hiçb' ; bu'un
mıyacaktı Z. 
yapı ır\r.e.; d naatJ•c:n:a p;anı 
vardı. Kosk e hoyle dü ünenlcr 
mağa ) ctec~ka fabrikaları kur
b I k d Para nereden 

u unaca cniliyordu. Parayı 
YaratmRk ger ktir. KentJeri
ıniz'n planları kadar gerir kay
naklarını na düzene koymak, 
planlaştırmak yanlış olamaz. 
Hele bizim durumumuzda ofan 
ulusların başvımıcald"rı yolkr
dan biri de kooperatifçiliiin kur
tancı Ye yaratıcı kol arına sarıl
maktır.Büyük kapitalleri dısardan 

• 
ır a nın onudur 

Ingil ere - Fransa - ltalya - Rusya sarsılmaz 
bir blok teşkiline çalışıyorlar ... 

F ransanın Uluslar kurumuna 
lngiliz gazetelerince 

müracaat ettiği duyumu 
dram .. tenkit ediliyor • • Gizleneı 

Bütün 
Hitler 

Almanya eski imparatorluk ordusunun yeniden doğmasın~ sevin~le lcarşılıyor .. 
Alman şehirlerini dolaşıyor . . Rayşführer A manyanın biricik hakimidir .. 

Londra 21 
( A.A > - İng:
liz gazeteleri
nin çoğu bnş 
) azılarmda Fı
ransa'nın Al
manya tarafın
dan Versay 
muahede s:nin 
ihlal edilişi 

me .s c ] esin i n 
u'uslar kuru
muna verilmiş 

olmasını tasvip 
etmemektedir -
ler. Bu gazete
lere iÖrc mua
hedenin ihlal 
edilişi o kadar 
sarihdirki ulu:s
Jar arası kon
seyi münakata 
kabul etmez bu 
vakıayı sadece 
kaydeder. Fran 
aanın hareketi 
Alma nyanın 
uluslar kuru
muna dönüşünü 
menetme~c 

mayildir ki bu 
dönüşü bütün 
dünya istemek
tedir. 

) Ptıi Alm ın orduı:u 71rrl111iıı 1ıu'\qrırlcıı lll<'t/ oıırncfa verit rrsıııi .il /1/1/ ,. 

Times gaze
tesi şunlan ya
zıyor: 

Fransanın ka 
r;ırı şayanı te
essüftür. Ulus
lar kurumunu 
Alm~nyaya, her z lmandan fazla 
Alman aleyhtarı olarak göste
rebilir. Ve Alman yanın buraya 
dönmek ihtimalini daha azaltır. 

Cenevre, 21 (A.A) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Alman muhafili Fransanın 
teşebbüsünü fuzuli, konseyin 
toplantısını da f:ıidesiz tslakki 
ecliyorJar. Bunların noktai na
zarınca bu i'İbi hadiseler ancak 
Almanyayı Cenevreye avdet 
hu!usundaki her tiirlü düşünce
den büsbütün uzaldaıtırmalctan 
ve Avrupa ulusları arasındaki 
husumetleri arttırmaktan başka 
hiç bir işe yaramıyacaktır. 

Sir Con Saymenin B~rlin .se-
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bulamayız. Bunu, güçlerimizi ve 
güventcrimizi birle,tirerek bu
Ja biliriz. Kendi varlıj-ımız en 
büyilk kapitaldir; tükenmez 
kaynaktır Kooperatif yolu yal-
nız ökonomi kalkınmamızda 
değil, dirimimizin her yüzünde, 
bütün bayındırlık kımıldanışla
rımızda biricik başarım yolu

dur. K~nt kurumlarımız bu bü

yük davayı bu yönden de ele 

almalıdırlar. Diğer bir yazımız
da bu konuya dokanan düşün
celerimizi yazacaiız. 

Sevk.et. :Eli.lgl:n 

lldlırin ı4ç pu::ıı 

yahatı kararında sebat etmesi 
bu mahafilin hoşnutsuzluğunu 
mucip olmuştur. 

Paris, 21 (A.A) - Fransa 

hükümetinin uluslar kurumam; 
müraacaatla Almanyaya kartı 
misakın 16 ncı maddesinin son 
fıkrası ahkamının tatbikini is-

Fransa yeni bombardı
man tayyareleri yapacak 
Bu n1aksatla parlamentodan bir bu
çuk milyarlık tahsisat talep edildi .. 

.A~&iaf f .... ~ İST ANBUL, 21 (Hususi) -
~f Paris'ten bildiriliyor: 
;;~ Fransız meb'uaanı Fransa-

',#.f'[" . ;":, ~ nın teslibab arttırmağa biiyük 
ehemmiyet veriyor. Hükumet 
parlamentoya taktim ettiii yeai 
bir kanun Jayihasile hava teı
libatını arttırmak, yeni bom-
bardıman tayyareleri yapmak 
için bir buçuk milyar franklık 
yeni tahsisat istemiştir. Bü
tün bu para hava filolarını 
kuvvctlendirmeğe ıarf oluna
caktır. 

••• 
o k vaya gitmlyecekler 
Moskova 21 (A.A) - B. Lit

vinof'un Londraya, B. Benes ile 
Titüleskonun da Moskovaya ıri
deceklerine dair haricte çıkan 

lirmısı: havcı na.eırı general Denoin pyialar tekzip ediliyor. 

liorbcm ~arayı otmııdcn Jj ru>ı ı: (l, kt rlcrium !J 't 

tiyeceii hakkındaki haberler üzerine mü ikat b~üne talik 
re~mi mahafil tarafından kat'i- edilmiştir. 
yetlc tekzip edilmektedir. Hltler dola,ıyor 

Berlin, 21 ( A. A) - Fransa BERLİN 21 (A.A) - B. 
hükumeti tarafından resmen Hitler Stutgarttan ielip Hay-
siliblandığından ötürü Alman- ôelbergc oradan da Darmstat 
ya gönderilen protesto notası ve Viesbadcne gitmiştir. Her 
ihtimalki bugün tevdi edile- tarafta sevinç ve heyecanla 
cektir. Alman mehafili bu no- karşılanmıştır. 
tanın dün akıam tevdiini bek- BERLİN, 21 (A.A) - Yüz-
liyordu. Fransız elçisinin arzusu onu !J wıcıı Safada -

- Hcmşireceiim ne diye hizmetçiye yol verdin. 
- Zevklerimiz ayni de ondan .. 
- Anhyamadım. 
- Benim içtij'im siıraraları, benim kuUandıj'ım kokuları, benim 

elmaslanmı ve nihayet benim kocamı beieniyordu ..• 
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011 n uş arında b ··tün b genç-
t '" 2 P -ahl{aha ar canlanıyor • 

1 1 
........ ... ...... . ~- -
E l ı · · .. bu- 01.1a uzanmış, onu çekiyordu. o. ~ ..... .ız n ~ u1..~n --

t r ; r h: Kaya, çağlıy<mların coşkun 

- s ··y'e c;;ey 1"m?. şırıltısını andıran billur sesile 
n 7 , öyle scı.m - onun düşüncelerini ortadan v.~ 

kı arr:; acaktmı parçaladı. Genç kadın içini :o. \ı ~ 1 
Bay ~ " .. 

Erko.un donuk g özleri anla
~ılmaz bir karaltı ile örtüldü. 

Arna takıldı: 
- O, o .. Sevgili Kaya, de

mek kardeşimin seni anlıyan 
~ir baş olduğuna inanıyorsun. 
Oylc ise haydi başla.. Seni 
dinliyoruz yavrum .. 
. Genç kız körpe vücudunu 
biraz ) ana eğdi, yavaşça san
dalyeye yerleşti. Vücudunun 
iaceliği, yeni olgunlaşmai'a baş
lıyan g-öğsünün kabarıklığı, düz
ıün ensesinden öne doiru azı
cık açık gerdeninin pürüzsüz 
teklini iÖsteren pembe entarisi 
ile ye•i açmış bir iÜl ~biydi.. 

Arna ise ... 
Genç kadın, yeşil krepseten 

tuvaletinin çıplak braktığı yu
varlak omuzları, beyaz e11sesi
ne dökülmüş sarı pmltılı saç
lan, geniş çizgisiz alnı, koyu 
kumral ince kaşlan altında 
tuvaletinin harelcrinden renk 
alı:nış ıibi parıldıyan keskin 
Y•til gözleri, uzunca burnu, 
kıpkızıl k baca dudakları, 
sivrice çenesinin ortasındaki 
çukuru ile o kadar muhayyel 
bir ı:-üzeldi ki.. 

Kaya dayanamadı parmakla
rı tuşları yoklarken ei]ldi ku
lağına fıııldar gibi : 

- Çok güzelsiniz Ama dedi. 
- Kadın titredi. 
Ne demek istiyordu bu ço

cuk? Yoksa babasının da bu 
iÜzelliie vurıun olduğunu an
latmak mı istiyordu. Kaaı yü
zünde dolaıır a-ibi oldu. Omuz· 
larını oynattı. 

- Gerçek mi ? Her halde 
bu temiz dudakların verdiii 
hükme bulanık duygular kanı
nıadıiına inanmak isterim dedi. 

- Buna inanınız Ama ... Siz 
herkesi bu çekici varlıiınııla 
dütündürebilirsinız de ... 

Genç kadın beyaz elini Ka
Yanın ıaçlarına götürerek ok
şadı ve biraz düşünceli: 

- Neye yarar ki küçük •• 
Düşündüreceiim tipler belki 
~ururuınu okşar, fakat kalbimi .. 

nun payını vermek ıüç .. 
Arnanın sıcak bakışları uzak 

bir hayali ararcasına daldı.Du
daldan ara •anda : 

1 
- Özer, Özer, diye tckrar-

a_d1.: Sanlci bu anda yine onu 
goruyor, on sekiz ya~ındaki 
bu biraz vah · · . şı, çetın çocwgun 
ılkl aşkını atıyordu .. 
~ fte orada, Kayanın oturdu
gu yerde piyano çalıyor,•yakta 
karşııında da o duruyordu. 
Yanık yüzün ere bir kız gibi 

bütün heyecanı beliren kızıltılı 
gölgeler, titrek sesinde yalva
ı:_an sokulan bir ahenk vardı. 
?~~e. onu ilk aşkının ilk temiz
hgı ılc Se\•mişti. 

Kocasın h - ın genç ru unda aç-
tıgı bo ıu-
varla k ~a gödcri kapalı yu

çekti.. 
Bu ses bu çalış bir anda hep

sini manyatizma etmişti. Ferit, 
kızının muvaffakıyetinden ken
dine de bir pay ararcasına Ama
ya baktı.Arna kardeşine göz attı 
Erkul sanki bu insan ve sanat 
seslerinin kudretli çenberi içi
ne kıskıvrak bağlanmıştı. 

Piyanonun önünde oturan bu 
küçük ince gölge iÖzlerinde 
büyüyor, yükseliyor, hiç bilme
diği görmediği bir yüz gibi 
gözleri Kayanın açılan kapa
nan dudaklarının titreyişine 
dalmış onunla birlikte yaşı~ 

yordu ... 
Kaya bu koyu siyah gözleri, 

ince yüzü inip binen iÖ2°sünün 
kabartıları hele sesinin yakıcı 
tesirile ne kadar düşündüiü 
ve yarattı2'ı tipti ! .. Bir dakika 
onu, genç kıza göstermek iı-

teii içini tırmalamaia başladı. 
Evet bu kıza hakim olan 

en büyük kudret küçük elinin 
ince parmaklarında.toplanmıştı .. 

Bu iece babasının kendisini 
aldatmasını bir türlü baılıyarak 
konuklar iidene kadar birıey 
çalmamıftı. 

Fakat ıimdi... 
Çalıyor, perd~ perde yükse

len bu ses Erkola dinletmek 
için içinden akıyordu. Genç 
kızın altı yaşındanberi piyano
ya yerdii] aşkı on altı yaıtnda 

bir ıel gibi taşıyor, fakat Ka
yayı kandıramıyordu. O bir 
(deha eseri) göstermek, ölmi
yecek bir sanat varlıiına ulaş
mak istiyordu. Piyanonun tuı
lannda bütün bir ıençliii coş
turan kahkahalar canlandırı-
yordu. 

Bu akıa• yine neı'eler ta
şıran parmakları onu benliğin-
den ayırmııtı. Orada kendiıini 
dinliyen üç kişiye ıinirlerinden 

kopara kopara can veriyor 
ııcak bir atk havaıı içiriyordu. 

Erkul yaadiklara dayanmış, 

sapsarı yüzü soluk dudakları, 

donuk gözlerile genç kıza ba
kıyor, emreder gibi haykırı
yordu: 

- Durma çal.. Susma söyle .. 
Kaya bu emre ve bu hay-

kırıta iradesini baj-lamış kıv
rılıyor, büzülüyor, kalbi yerin
den fırlıyacak ~ibi sıümbürde
yordu: 

Erkul onu beieniyor, sus
masını istiyordu. 

- Sonu l'ar ... 

Kırmızı renkte 
Kar düşmüş! 

Kan 21 ( A.A ) - Derece 
sıfırın altında 28 e kadar düı
müştür. Dün gece ve buirÜn 
merkez ve civarlara bir ara 
kırmızı renkte kar düşmüştür. 
Ova ve etraf dailar tui'la 
renkli kkrla örtülüdür. mr en, bu sıcak zaif el 

BAYILANLAR BİLE VAR -~ 
Ben.zler uçuyor. Nabızlar atıyor. 

efesler kısılıyor.,. 
~at Yi e herkes Boris Karlofun 

R U Ç EV ini Görüyor 
GÜN ALEDE 

·sahife s 

anatt iy trosu y 
~-------------···--------------- ~----.-.··-----------

Türk - IJuln·ar dosth gı-n ufkunı u en küçiik Bu maksat a Fra sa' da~ bir miite· 
b • ı 

Bir )Dlut a dalıi kararnıaınas lazım( •r hasslz getiri ecek ir ... Gün üş para ar -------
Sofya, 20 (A.A) - Bul,,...,ar garistan ar sında bitaraflık, · y

1 

·-·-la F ... r .. ·n--s"d"'ıı b:r miitehassıs lstanbul, 21 (Husuıi) - e- ... .. .. · 
ajansı bildiriyor : uzlaşma, adli sureti tesfiye ve getirilecektir. 

· kl hAk" ni Bulgar sefiri geldi. Bugün-Bulgaristanın yeni Ankara ademi tecavüz mısa arı a ım G'" müş paralar 
b ı B··t·· b 1 b y lerde Ankara'ya g iderek iti-orta elcisi bay Pavlof ugün o muştur. u un un ar a İstanbul, 21 (Hususi) -

r ı Ş k k matnamesini Reisicumhura tak-saat onaltıda Ankaraya hare- Pavlofun bizim e ar om,u- Darphanede gümüş paraların 
ket etmişlerdir. muz arasında iki komşu mem- dim edecektir. basılmasına devam olunuyor. 

Elçi istasyonda lcralın hususi lekctin huzur içinde kültürel Devlet tiyatrosu Şimdiye kadar iki milyon lira-
kalcm müdürü bay Ayvanof ile inkişafı ve alelümum Balkan- Ankara, 21 (Hususi) - Bu- lık gümüş para basılmıştır. 
bariye bakanı bay Batalof, larda barış için bu kadar elzem rada bir de"let tiyatrosu ya- 50 ve 25 kuruşlukların basıl-
h · · kA "b" b olan samimi dostluk eserine ' pı)ması ı'çı"n ku'"ltu·· r bakanhO-ında masına cumartesi başlana-arıcıye umumi atı ı ay l b • 
K . f T k l . . büyük bir muvaffakıyet e aş- tetkı'klcr yapılıyor. Bu maksat- caktır. rısto , ür iye orta c çısı 

lıyacağı hakkında bizi temin bay Ali Şevki Berker ve elçi-
ediyor. 

lik memurları ve bütün elçiler Türkiye _ Bulgar iyi kom-
heyeti, hariciye bakanlığı yük- şuluk münasebetleri yolun~a 
ıek memurları siyasa, ökonomi hakiki hiçbir engel yoktur. iki 
kültür ve matbuat alemine ulus birbirini iyi tanır ve bir-
mensup mümtaz şahsiyetler ve 
bir çok dosları tarafından teşyi 
edilmiştir. 

Yarı resmi Novlanı iazetesi 
bay T eodor Pavlof'un Ankraya 
tayini münasebetile baş maka
lesinde diyor ki: 

Bay Pavlof Ankaradaki bu 
mes'uliyetli büyük mevkii ilk 
defa olarak işial etmektedir. 

u devletimizi Ankarada 6 sene 
temsil eylemiştir. Ankaradaki 
siyasal faaliyetlerinin neticeleri 
iki tarafın iayret ve hüsnü ni
yetleri ve bay Pavlofla o 
zaman Sofya'da bulunan mes
lekdaıının ıahsi dirayetleri 
ıayesinde müsait ve müsbet 
olmuştur. Türk - Bulhar müna
sebetleri o devrede ha'kiki bir 
dostluk istikametinde inkişaf 
etmiştir. Bu doıtane münase
bat 1929 da Türkiye ile Bul-

birlerini karşılıklı hürmet eder
ler. Bütün kuvvetlerini kendi 
ökonomik ve kültürel inkişaf
larına basrctmiye aynı derece
de ikisini de ihtiyaçları var
dır, Buna binaen Türk - Bulgar 
dostluiu ufkunun en küçük 
bir bulutla dahi kararmaması 

tabiidir. Bu iyi dostlar arsın
da bile vuku bulabilen ıeçi

ci suitef ehhümler arizi ola
rak hadis olmuş ise iki hüku
metin sarsılmaz azim ve irade
si geçici ve tali olan şeyi de
iil, daima iki ulusun devamlı 
ve esaslı menfaatlarını kaydet
meye matuf olacaktır. 

İtte buırün yeni Bulgar mü
messilinin hareketini bu temen
nilerle selamlıyor ve bütün 
Bulgar milletiruh .ayni hissiyat
la muttasıf oldu~unda şüphe 

etmiyoruz. 

Bahrimuhitteki Eski 
Müstahem Mevkiler 
VAŞİNGTON 21 (A.A) -

Bahrimuhitikebir eski mustah
kem mevkilerin takviyesi pro
jeleri ve hava deniz kadroları
nın arttırılması meclisteki bah
riye komisyonu tarafından 
mümkün olduiu kadar ıüratle 
münakaşa edilecektir. Askeri 
hava tali komisyonu hava üs
leri yapılması projesini cuma 
günü müzakere edecektir. 

Vaıington, 21 (A.A) - B. 
Hul cumhuriyetçi iyin azasın
dan B. Bardur tarafından SoY
yet Rusyanın tanıl\ması kara
rının geri alınması için verilen 
takrire kat'i surette muhalefet 
etmektedir. B. Hul Amerika
nın yabancı uluslar ile müna
ıebatmı tanzim hakkının yalnız 

B. Ruzveltin salahiyeti dahi
liDde olduiunu ilave etmiıtir. 

VAŞİNGTON, 21 (A.A) -

Rusların Amerikaya olan borç
ları müzakerelerinin akamete 

uiramasından dolayı Ameri
kanın Rusyayı tanımak kara-

rının ıeri alınması lehine ku
vetli bir propaıanda yapllmıf 
ve bu propagandanın kongre 
tarafından teşci edilmiş olma-

sına raimen B· Hul hükumetin 
Sovyet Rusyayı tanımaktan 

vaz ieçeceii hakkında hiçbir 
şey düşünmediğini söylemittir. 

Amerikanın Moskova sefiri B. 
Bullit vazifesine tekrar baıla
mak üzere gelecek hafta Rus
yaya gidecektir. 

Türk - Bulgar 
Ticart muahedesi için yakında 

Müzakerata başlanacaktır 
- .....-.«~ .-. ---

lstanbul 21 (Hususi) - Dost Bulgar elçisi bay Pavlof itimat-
nameıini vermek üzere Ankara ya hareket ediyor. Yakında 
Türk-Bulgar ticaret muahedesi müzakerelerine başlanacaktır. 

Venizelosun gelinine ait olan vapur 
Limanımızda alıkondu 

İstanbul, 21 {Hususi) - Atina hükumetinin iltiması üzerine 
Venizelosun gelinine ait olduğu söylenen vapur limanımızda alı
kondu. 

Kamutayda yapılan müzakerelerde 
Onaylanan kanunlar 

ANKARA 21 (A.A) - Ka- ' karşılığı adı alt.Jnda açılan fas-
mutayda bugun Tevfik Fikret la fevkalade tahsisat olarak 
Silayın başkanlığında toplana- konulmasına milli müdafaa ve-
rak gündeliğinde bulunan mad- kaleti bütçesinde 9000 evkaf 
deler üzerinde müzakerelerde umum müdürlüğü bütçesinde 
bulunmyştur. Bunlardan kamu- de 107,000 liralık münakale 
tayın 1934 Mayıs, Haziran ve yapılmasına ait kanunlar onay-
Temmuz ayları hesabları hak- lanmıştır. 
kındaki murakıplik raporlan Kamutay bundan sonra dev· 
okunarak malümat edinilmiş Jet memurları maaşaahnın tev-
vc 1934 yılı umumi muvazene bit ve taaddülüne dair kanu-
ıine giren bazı daireler bütçe· nun maliye vekaletine ait kıs-
lerinin fasıllarından 73,342 lira mındaki askeri muhasebecilik-
indirilerek bunun 72,442 lira- ler partisine üç muhasebeci üç 
sının bu bütçelerin muhtelif tetkik memuru ve üç vezne-
fasıllarına ilave edilmesine ve dar ilav edilmesini iÖzeten 
900 lirasınında adliye bakanlı- kanun mncı müzakeresini 
ğı bütçesinde murur zamana yapmış ve pazartesi günü top-
uğramayan 928 yılı borçlan lanmak üzere dağılmıştır. ····-Ankara da 
Yeni bir fakülte 

Açılacak 
Ankara, 21 (Hususi) - Kül

tür Bakanlıiında Ankarada bir 
tarih, coirafiya fakültesi açıl
ması için bir layiha hazırlandı. 

Roma elçimiz 
Uluslararası ziraat ser

gisini ziyaret etti 
ROMA 21 (A.A) - Türki

yenin Roma büyük elçisi bay 
Hüseyin Ragıp uluslararası zi
raat ser~isini ziyaret etmiş ve 
daimi komite reis vekili ile 
izaları tarafından iıtikbal edil
miıtir. Reis vekili B. Louis 
Oopidop bir nutuk irat ederek 
büyük elçiye hoş geldiniz de
miş Ye B. Hüseyin RailP t l 

kendisine ~österilen eyi kabul
den dolayı teşekkür ettikten 
sonra Türkiyenin cihan ziraa
hnın menfaatı namına komi
teye yardımda devam edece
ğini teyit etmiştir. 

Emlak 
Ve Eytam Bankası 

1sfanbul, 21 (Hususi)-Emlik 
ve Eytam bankası heyeti buıüa 
[dün] toplandı ve bir çok meı• 
eleler üzerinde müzakereler 
yapıldıktan sonra tanzim edilen 
rapor tasdik edildi. 

Toprak Bayramı 
İstanbul, 21 (Hususi) 

toprak bayramı, bütün İstan· 
bul köylülerile birlikte Hal
kalı ziraat mektebinde kutlu· 
landı .. 

Beklenilen talep 
Ne imiş! 

Londra, 21 (A.A) - Eyi ha
ber alan mahafil İngilterenin 
Almanyanın harb gemileri to• 
nilatosunun 400,000 e çıkarıl· 

masanı kabul veya münakaşa 
ettiğini tekzip etmektedir. Bu 
talep beklenmektedir. Fakat 
Londranın Almanyaya 200,000 
den fazla tonilato verilmesine 
müsaade etmiyeceği muhakkak· 
tır. 

SİNEMASI 
Telefon a1s1 

BUGUN 
ALBERT PREJAN, DANIELLE DARIEU~ •. BARO~ FLİS 

ve "Blue - Bell Girls,, dans heyetının temsıl 
ettikleri büyük Fransız opereti 

DED ., ... 
GGnçllk - Eğlence - Aşk - Muzlk - Dans 

AYRICA 

Şopenin Gece • • 
nını 

Büyük ve dahi bestekarın kendi bestclerile süslenen 
lahuti bir şaheser 

Türkçe izahatlı yeni dünya havadisleri ( FOX) 

Bugünkü seans saatları: 11 - 13 -15 - 17 - 19 - 21 ,15 
DİKKAT 21,15 seansı (ucuz halk sennsı)dır. Fiyatlar 25 

35 50 kuruştur 

escrı olan 
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Bu meçhul gece misafiri, 

manzarası çirkin diğerlerinden 

daha pis, basık ve harap evin 
önünde durdu. Kendisi bir müd
det dışarda beklemelerini bir 
işaretle yanındakilere anlattı. 
Sonra ter~ddütsüz dar bir yo
la saptı. Gayet dik, ahşab bir 
merdivene tırmandı. Önüne ge
len kapıyı açtı, içeri girdi, ka
pıyı ihtiyatla tekrar kapadı. 

Y aK-lı çırah meşalcnin tüterek, 
iÜya ayd1nlatabildiği alaca ka
ranlık basık bir odada bulu
ııuyordu. 

Odanın gerisinde, çenesi 
ni dizlerine dayamış, pek yaşlı 
acuze ıhtiyar kadın bir hasır 
üzerine bağdaş oturmuş, d ha 
doğrusu çömelmiş idi. 

Yüzünün kınşıkhkları bakı
'arak bu kadın adeta yüze yak
laşmış bir acüzc kadın .zanne· 
dilirse de ilim kıyafet erba
bının müdekkik ~özleriyle ba
kıldığında cadı kıyafetinde ni
hayet altmışlık bir koca karı 
olduiu pek çabuk k:eşfedile· 
bilir. 

Meçhul ziyaretçi odaya gir
diği zaman saçları karııık, kaş
lan çatık, K"Özleri bir noktaya 
müteveccih bulunan kocakarı 
ne bir harekette bulunmuş ve 
ne de bir söz söylemişti. Bu
nuola beraber karşısında adamı 

iÖrünce derin bir iç çekişle, 

a-izli bir ısbrabın tahtı tesirin· 
de bulunuyormuş a-ibi heyecan 
ve helecanla birdenbire ürküp 
titremekten kendini menede
meıniıti. Ziyaretçi dedi ki: 

- Beni mı bekliyordun 
Matma? [•] 

- Evet, bu ,-ece ziyaretime 
geleceıiinizi ıöylemiılerdi. Ben 
de ona iÖr• hazırlandım em• 
.. ? 
rmız ... 

Meçhul gece misafiri hemen 
pelerininin düpelerini çözdü, 
başındaki kukulatayı da çıkar
dı. Likin yüzü (iilmüyor. Ger
gin aaibile heyecamm gizliyor
du çünkü maıkeli idi. Daha 
ziyade ihtiyatlı davranmak üze-
re ellerine eldiven riymiı,ıaç
larını küllah ~bi acaip bir 
Hrpuf albnda çehresini de
iif tiriyordu. Hatta bu serpUf 
arkadan en.Hine kadar saç
ları da örtüyordu. 

ralarınm tcsirilc tekrar asabi 
bir titreme duydu. Bu titreyi
şine kalbinin darbeleri de re
fakat ediyordu. 

Acaip tavırlı bu ziyaretçi de 
oturdu~u koltu2un kenarına 
dirseğini dayamış bir vaziyette 
etrafı tetkik ediyordu. 

Hakikaten l,u odanın için
deki eşya da hayrete değer 
şeylerdendi. 

Odanın karanlır koşesinde 
yayh bir insan iskeleti, 
etrafta kuru kafalar vardı. 

Ve bu iskeletin omuz kemiği 
üzerine de siyah bir horoz kon
muştu. Aruıra Horoz çırpını
yor, iskeleti oynatarak ağzını 
açıyor ve dehsetli bir manzara 
yarabyordu. Koca karının ayak
lara dibinde çöreklenmiş iki 
Yılan başım kaldırıyor. ıshk 
iibi sesler de odayı çınlatı
yordu. Tav anda içleri saman 
dolu kertenkeleler asılmıştı. 

Kapımn üstüne kanatları açık 
vaziyette bir BaykuJ mıhlan· 
mııtı, onun yanında Y arasalua 
da yer verilmit bulunuyordu. 
Geniş bir ma!anın üzerinde 
taktir aletleri, inbik mevcut 
idi. Bir takım boynuzlar da 
bu aletlerin yanında duruyor, 
odunla yanan bir ocak üzerin
de toprak bir tencere içinde 
muhtelif otlar kaynablıyordu. 

Bu karanlık maiara iibi yer" 
de oturan sehirbaz karı Mısır 
kadınlarının kıyafetinde telli 
pullu, alacalı bulacalı bir elbise 
,-iymitti. Bu koca karının ne-

reden geldiğini kimse de bil
miyordu ve kimse de tanımı

yordu. Birçok aenelerdenberi 
Romanın Varoş mahallesine 
gelmifl, bu in ıibi odayı seç
mitti. 

Pek çok ahvalde kendisine 
müracaat edilerek Büyü yap
tırılılrdı. Bu koca kadının ıe· 
hirltazhimdan da herkes kor-

kardı. İsmi ne olduğu de bil
medi&i için bütün Roma mağa 
yani sehirbas kan namile ta
nınmıftL Herkeste kendisini 
Mısırlı zannederdi. Lilüa aiına· 
sı tetkik edilecek olursa Mısır 
kad1nlan11a benzer yeri olma· 
dığı belki İspanyol kadanlanna 
benzediii kolaylıkla anlatıla .. 
bilirdi. 

-Sontı Var-
Sihirbaz kan ııbrap, heye· 

can Ye helecan içindeki batı· [•] Sihiroare ~·nrı demektir. 

B~gii-;;kii······Mii~~b"~k;i~;· 

Halk sahaınnda : 
Bu sahada da sabahleyin 

saat 9 ve 11 de iki ikinci t•
kım müsabakası yapıldıktan 
ıonra saat 13 te pehlivan gü-
reşleri yapılacak:tır. Bayramın 
ıon günü Alsancak stadyo
munde karşılaşan i'ÜrcşçiJere 
ilave olarak bugün kara Alinin 
de güreşeceği söyleniyor. 

E~er bu rivayet du~u C!: 

1 

kacak olursa iÜreş meraklı· 

larına da gün doğdu demek
tir. Çünkü ieçen sene de ya· 
pılan güreşlerde Kara Ali iz
mire kadar geldiği halde an
tremansu:lıktan bahisle güreş-
memişti. Bu bayramda da ge
h ceği ve ~üreşeceği söylen
miş yine gelmemişti. 

Dün Rifat pehlivanın kendi
sini telgrafla fzmire davet et-
tiğini ve onun da muvafakat 
cevabı verdiği şeklinde ortada 
dolaşan haberler doiru ise bu 
~ün Mülayim, Hüseyin, Rifat 
ve kara Ali karşıla,acak, bu
günkü vaziyete göre memlelce-
tin alaturka güreşçilerinin ba· 
şında giden bu dört gürefçİ 

dürüst güreşecek olurlarsa gü
reş merakJıları çok zevkli bir 
K"Üreş ıeyredeceklerdir. 

Blslklet müsabakası 
Bisiklet heyeti tarafından 

tertib edilen bisiklet müsaba-
kaJarırın ilki bu sabah saat 
9 da Güzelyalıda yapılacaktır. 
Müsabakalara irirecek olan bi
sikletçiler üç kuyulardan hare-
ket ederek Urlaya doiru on 
beş kilometreyi K"idiş ve 2'eliş 

yapmak ıuretile ( 30) kilomet
relik bir koşu yapacaklardır. 

Müsabakada derece alanlara 
madalya verilecektir. 

•• Yenı Asır 
22 Mart 1935 

"""! 

to lantı yapıliC ır 
...... t::.ard n birinin şimali·· Italf ada 
olması muhtemeldir ... 

B 

Bay FI~~den .. d~yor ki: "Fransa barışı korumak 
ıçın butun tedbirleri alacaktır .. 

Paris, 20 ( A.A ) - Royter ,, 
ajansı muhabirinden : 

Bu sabahki kabine içtimzında 
alınan kat'i karara göre Al
manyanın siJahlanmaınndan do· 
ian mesele1erle me12'ul olmak 
·üzere Fransız - lng.ifiz ve İtalya 
mümessillerinden mürekkep bir 
heyet hafta ~onunda Pariste 
toplanacaktır. 

Kabine Almanyada mecburi 
askerlik hizmetinin tesisini pro
testo makammda haztrlanan 
notayı tasvip etm:ştir. Bu nota 
buıün öileden sonra Berlinde 
Fon Nörata verilecektir. 

Lavahn Moskova 
Seyahatı 

P ARiS 20 (A.A) - Kabi
ne, Sovyet hükumeti tarafın
dan B. Lavalın Moskovaya gel
mesi için yapılan daYeti ka
bule karar vermİftİr. Şimdilik 

bu ziyaret hakkında bir tarih 
tcsbit edilmiş dei-ildir. 

Uluslar kurumunda 
PARtS 20 (A.A) - Fransız 

hükfuneti versAy muahedesinin 
Almanya tarafmdan ihlali key· 
fiyetini hangi hukuki esaslara 
istinaden uluslar kurumuna ih
bar edece2'ini. henüz tesbit et
miı değildir. Bu hususta ver
say muahedesin!n 11,164, ve 
213 cü m<lddeleri mevzuu bah
sedilecektir. 

İki toplantı 
Paris, 20 (A.A) - Zanne

dildiğine iÖre, üç hükumet 
arasında iki toplanb yapılacak
tır. Birinci Cumartcıi günü ev-

velce haber verildiii ,-ibi pa
riste ikincisi de tahmin edildi
iine iÖre, Sir Con Saymen ile 

B. Edenin Berlin - MoskoY.ı ve 
Varşovadan donüşlerinde ya
pılacalc.br. 

1914 harl>mda>ı bi r hafır<ı ; Imparator Villıefoı - Hindenburu t g 

Ludendorf hari!a iizrriude harp harekatını takip ediyorlar 

ha~kında teahhütlerimi yapma- lanndan sonra nihayet bir Av-
d~gımızı söylemek doğru değil- rupa barışı ıözönüne alınabi-
d~r. ~ıker miktarının yüzde 50 lecek bir hale gelmiıti. Alman-
nısbetınde azaltılmaıı üç sene· ya ise tehdit edilmekte oldu· 

i'unu bildirmekte olduğunu bil
dirmek için böyle bir zamanı 
intihap etmiştir. Mesele Ce
nevrede müzakere edilmelidir. 
Mesuliyetler çerçevesi içinde 
muahedelerde tadilat yapmak 
Fransa harpten nefret etmek
tedir. Fransa sulhu muha
faza etmek için bütün tedbir
Jeri alacak: ve etrafına aynı 

ülkiiyü muhafaza eden devlet
lerden kuvvetJi bir blok top
lamaktan feragat elmiyecektir. 
Bütün Fransızlar mukaddes 
vatan aşkı ile birleşmelidirler. 

B. Flandin bundan sonra 
ulus aleyhtarı ve müstemleke B. FlandenJn beyanatı 

Paris, 20 (A.A) - F ran11z 
başbakanı B. Flanden iyan 
meclisinde askeri meseleler 
hakkında müzakereler esna
sında irat ettiği bir nutukta 

Ucrliıı'df! muııevrafa .. r ~ .. 
· · h ) d '· \ftfedral onmıde top/arm aielji 

aleyhtarı ..,, opaiandalarla mü
cadele edeceğini bildirmiş ve 

demiştir ki: 
Hükumet, Fransa askeri 

es~nnın ma vo ması emek ol ı·k h. .. . . 
1 t 

a- ı ızmet muddetinın bir se-
ca c ır. · di ·ı · tul neye m rı mesı unu uyor. 

Almanya &ilahları Deniz kuTvetlerinin tonilato 
Bırakmanuttır miktarını 763.000 den 550.000 

Fransa Almanyanın tezini ka- indirdik.Hava kuvvetlerinde de 
aynı derecede tahditler yapbk. 
Mütarekedenberi silahsızlanma 
arzusuyle meşbu bulunuyoruz. 
Eier daha fazla silihsızlanma
dık iıe bu sırf Ren'in öbür 
tarafında yapılmakta olan si
lahlanma dolayısiyle olmuştur. 
Versay muahedesinin en esaslı 
şartlarından vaz geçişlerimizin 
uzun hikayesini acaba ayrıca 
anlatmam lazım gelir mi ? 
Barı'ı kurtarmak için 

bütün Fransızların mutlak ıu
rette ittihadını ve iş birliği 

yapmalarmı istemiştir. 
MUlikat şlmall ltalyada 

mı olacak? 
ROMA, 20 (A.A)- 23 Mart

ta Sir Con Saymenin BerJine 

hareketinden evvel Pariste ya
pılacak olan toplantı ikinci bir 
toplantı için ibzarlı bir mahi
yette olacaktır. Sir Con Say
menin avdetinden sonra yapı
lacak olan ikinci toplantının 
yeri henüz teşpit edilmemişse 

de Duçenin huzurilc Şimali 

ltalyada b;r yerde olması muh-
Roma ve Londra konuşma- temeldir. 

llitlcr 'iıı ~iya 1·et ettiği Drcsde11 lJChrindt 11 biı· ıııaıı::ora 

hizmet müddetini kati suret- bul edemez. Alman ulusunun 
te uzatıyor denmesini hiç arzu etmediii dört b?~uk sc-
bir zaman arzu etmediği için- nelik harpten sodnr~ 'lıdı~ahlHarını 

. . bıraktığı doğru e1ıı ır. ar-
dir ki 15 mart tarıhlı beyan- bin mesuliyetJeri hakkında dün-
name.siyle 1978 senesinin bir ya çoktanberi kararını vcrmiş-
şenelik hizmet kanunu çer- tir. Bu kararı ben mururu za-
çevesi içinde ve o kanunun mana uğratmak istemem. İki 
1935 ili 1940 seneleri ara- ulus arasında hepimizin arzu 
sındaki az mıktarlı ıınıflar ettij'imiz iş birlii'ini bu mesu-

liyetlerin unutulması temin 
ıçın nazarı dikkate aldığı edemez. 
esaslar dahilinde muvak- Fransada tesllhat 
kat bir zaman içio asli durumu 
hizmet müddetini uzatmıstır. ve Oi~er taraftan silihsızlanma 

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

Sarda Alman 
Cephesi 

.Sarbruken, 21 ( A.A) - Sar 
rn•Hi sosyalist fırkasının teşkili 
üzerine reyiamdan evvel nazi 
taraftarları tarafından tetkil 
e~il~n Alman cephesi f eshcdil
mışbr. 

Orman işleri 
ŞİLE 20 (A.A) - Orman 

genel çevirgeni bay Fahri bu-
iÜ? buraya gelerek orman if
lerıle yakından uğrastı. Bu 
işlerle alakadar rn'-rnurları ve 
orman ıahiplerini uzun uzadı-
ya dinledikten sonra İstanbula 
döndü. Ekin bakanlıi'ımızın bu 
işe verdiii ehemmiyet köylü
müzü çok sevindirmiıtir. 

Macaristanda bir 
Vuruşma oldu 

Peşte, 21 (A.A) - Giyoma 
mmtakasinda Endrod nahiye
sinde küçük çiftçiler fırkuı 
tarafında tertip edilen bir 
intihap toplantısını daiıtmak 
istiyen jandarmalar silah kuf• 
lanmağa mecbur olmu~lardır· 

Altı kişi ölmüş birçok kimse· 
ler de yaralanmıştır. 

ı...A E -
Ticaret mektebi mu,.uıın· 

ıerlnln Ucretlerı 111aa' 
Oluyor 

İzmir ticaret mektebi mual
limlerinin ücretlerinin 935 mali 
senesinden itibaren maata çev
rileceij. haber almmı~tır. 
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• 
arıs in esinde 
değişiklikler olmuştur 

san meclisi de dağıtılıyor 

İstanbul, 21 (Hmmsi) -

Napoliden Parise hareket eden 
Venizelosun yanında 118 kişi vardır 

~linadan bildiritiyor:Bay Çalda
rıs kabinesini yeniden te~kil 
etmiştir. Bu kabinede bazı 
dcği~iklikter olmuştur. Mama-

lfa11 <, <ıfdm i:-; 
fih -Genem! Kondifis, Dusma-
nis harbiye ve bahriye bakan
lıklarını muhafaza etmektedir
ler. Hariciye hakanlığını tek
rar sabık hariciye bakam bay 
Maksimosun kabul edeceği 
zannolunuyor. Kabine haricin
de kalan General Metaksas 
fırka.sının hiıkiımete muhalefet 
edeceği, intihabatta ayrıca ha
reket edeceği zannediliyor. 

Atina, 21 (A.A) - Kabinc
<lcğisildiklcr olmuştur. Da

J . e halcauhğına B. Rallis, 
d. liycye B. Hloros, Ziraata 
N'. T eotokis, sıhtiat işlerine B. 

ıkolitas tayin edilmişlerdir. 
~yni zamanda Makedonya va
lıliğine Mantas Trakya valiliği
ne de Lonto tayin olunmuştur. 

. Atina, 21 (A.A) - Atina 
~ıvanıharbince dinlenen şahitler 
Uçüncli celtede asilerin hücu
tnuna maruz kalmış askeri mek
tep zabitlerinin kafi derecede 
ınüscllah olmadıkları için mu
kavemet imkanlarını bulama
dıklarını söylemişlerdir. Karar 
Cuınartesinden evvel vcrilmiye
ccktir. 

K•nunu esasinin tadlll 
Atina 21 ( Hususi ) - Sa

l~hiyettar bir kaynaktan öğre-
nıldig~ ine - B k'l b .. gore aşvc ı ugun 

lerde icra kuvvetini takviye 
için kanunu esasiye bazı mad
deler katılacaktır. Bu tedbirler 
blebisit yoluyle doğrudan doğ
ruya halkın tasvibine arzolu
nacakbr. 

Yunan lstfklal bayramı 
Atina 21 (Hususi) - Yunan 

istiklal bayramı o!an 25 Martın 
bu yıl fevkalade bir biçimde 
kutlula.nmasına karar verilmiş
tir. Atina ıamizonunun bütün 
kuvvetleri geçit resmine iştirak 
ederek cumhur başkanı ile 
başbanm Ye ordu bakanının 

önünden geçeceklerdir. Tayya
reler de merasime girerek ha
vada uçuşlar yapacak!ardır. 

Tebrikler 
Atina, 21 (Hususi) - Avus

turya ve Brezilya sefirleri dün 
hariciye bakanı ile başbakanı 
ziyaret ederek isyan hareketi
nin bastırılması dolayısile teb
rilderini bildirmişlerdfr. 

isyana iştirak edenler 
Atina, 21 (Hususi) - Muh

telif garnizonlarda isyan hare
ketine kanşmış olmak suç.ile 
yakalanan zabitlerin sayısı 250 
dir. Bunların 80 i yük.ek rüt
beli zabitlerdir. 

tarafından ilan edilen örfi ida
reden doğduiunu söylemiş ve 
Parise hareket etmiştir. 

Dönen gemiler 
ATİNA, 21 (Hususi)- İsyan 

sırasmda Falera gelmiş olan 

Kobi.Jtecle lınrbiye ual.'aıtı ol<ııı 

Ueueral Ko11dilis 
11 Royal Sovereinrr,, lngiliz de
ritnotu Maltaya ve 11 Mareşal 

Foş,, Fransız zırhlısı Marsilyaya 
hareket etmişlerdir. Fransız 
''Verdun,, torpidosu da Pire
den ayrılmıştır. 

Kerklra hadisesi 
ATINA 21 (Hususi)- 11 Kcr

kira,, vapurunun isyana iştiraki 
hakkında yapılan tahkikatın 
neticesi şudur: Vapur Suda li
manında butunuyordu. Asi filo 

',,, ,"fOU f e~l im olan Katsııis denizaltı genı isi Plaı-ede 
Venlzelos Parls yolunda 1 için petrol sabn almak üzere 

Atina, 21 (Hususi) - Napoli- İskenderiyeye hareket etmeıi 
den bildiriliyor; v enizelos karısi- emredilerek beş asi zabit içine 
Je birlikte buradan geçen Yu- bindirildi. Kaptan mukavemet 
Danlı asiler 118 kişidir. Bunların imkanı olmadığı için İskende-
arasında eski bakanlardan riyeye 2itti. Fakat oraya val"lr 
Mari ve Kunduros ile bir çok varmaz Yunan konsolosuna 
meb'uslar, vis amiral Demesti- müracaat ederek meseleyi an-
has, 11 gemi kumandanı, elli latb. Mısır hükümcti o zaman 
bahriye zabiti, iki mülazım, 40 vapurun hemen uzaklaşmasını 
bahriye küçük zabiti v. s. var- emretti. Fakat kaptan içindeki 

~~ ....... - ......... :;,..,,,.,,_..~~ ........ -.,,,~"""""'~------·A.,~ ... ,.. asi zabitler çıkarılmadıkça ha• 
reket etmiyeceğini bildirdiğin-

den Mıs1r hükumeti bunları 
tevkif etmiş ve getirdikleri 

11900,000 dr~hmiyi müsadere 
etmiştir. 

Vapur be, srün sonra hare
ket ederek Pire limanına gel· 
miştir. 

Atina 21 ( A.A) - Kabine
deki dejişiJdik, hükiımetin te
ma yülleriııi dejiıtirmemekte· 
dir. B. Maksimos'un cumartesi 
2ünü srelmesi beklenmektedir. 
Tekrar dıt itleri bakanhj'ma 
geçmesi muhtemeldir. B. Çal-

k }~~""'~ <n-du ıı tsli~ itil. bayramı 11cla bıtyii/.· ~culiHeı· yapacak dariı, bu değiıikliiin meclİl-
B a. aneyı yeniden kurmuştur. dır. V enizclos uzun beyanatta teki yeni Halk fırkası memup-
k · Çaldari5 kabineyi yeniden bulunarak iayan hareketinin larının kabineye iştirakine mü-
ur:ak karanru Atinadaki cumhurjyetin kartılaşbj'ı teh- saade edeceiini gazetecilere 
~c 8-:':•k ve ayana bildirmiş- likeden ve Çaldaris hükiimeti bildirmittir. 

. • ••tla h 1 d b --------~ .... --------
kanlığında topJan~~i::dı~ş •- l\f usso]ini ile Ihni- Acil bir tehlike 

Kanunu esasi~ i tadil komis- su ut arasında Yokt 
yonu da yarına l:adar teşkil ur 
d'l . 1 k Roma, 21 (A.A) - Mek- p · 21 (A A) c ı mış o aca tır. Komisyon k d ans, . - Frans:ı.-

e e son iÜnlerde Hicaz kra-
bakanlarla Şurayı devlet aAza- ı ı mn uluslar kurumuna vaki ·mü-ına yapı an suikast te~ebbüsü 
sından ve hukukşinaslzrdan te- mümısebetiyle Mussolini ile racaatı mezkur kurum muka-
rekku" p edccektı·r. Komıs' yon ı· b . t d l velenamesinin 11 inci maddc-nısuu arasın a te gı·aflar 
kurulur kurulmaz memurların teati edilmiştir. sinin 2 nci fıkrasına istinat et-
dai Tw· · h RO~"A 21 (AA) mektcdir. Fransanın uluslar ku-mı ıgını, akimlcrin layetc- m , . -B. Louis 
~ayyirliiini kaldıran mebusan Lumiere sinematoğrafın icadı- rumu konseyinin hemen içti-
~~clisini dağıtan ve ayan mec- nın kırkıncı yıldönümünde bu- maa davet edilmesini talep et-
lisınin de ilga eden kararlar lunmak üzere buraya gelmiş ve mediii zannolunmakta ve acil 

d t istasyonda bir çok zevat tar.:.- bir tehlike mevcut olmadığı 
~eıre i ecektir. Fevkalade hal- fından kar ıla 

Yenı Asır 

As~ er harp 
-~ 

• 
ıva 

Sahife a; 
ı 

ında 
Avuka.r .. lar mahkemenin salahiyetini 
Reddediyorlar şahitlerisyanı Venize, 

losun kurduğunu anlahyorlar 
ATİNA, 21 (A.A) - Atina 

harp divanında asilerin muha
kemesi devam ediyor. Halk 
büyük bit alaka ile muhake
meyi takip etmekte, gazeteler 
sahifelerini bu işe tahsis et
mektedirler. Şimdiki halde it
ham şahitleri dinlenmektedir. 
Bunlar, bilhassa numune efzon 
taburunun Atinada çıkarmak 
istediği isyandan bahsediyor
lar. Divana general Bakopulos 
riyaset ediyor. 

Klmler kaçmamıt 
Reis - İsyan bastınldıktan 

sonra asilerden bir çoğu kaçtı
lar mı? 

Şahit Paviinos - Şüphesiz. 
kalznlar kaçamıyanlardır. İsya
nın liberal unsurlar tarafından 
beş altı aydan beri hazırlandı
ğını zannediyorum. 

Reis - '1Cumhuriyct müda
faası,, hakkında ne biliyorsu
nuz? 

faası ,, tarafından isyan hazır
landıiı haberleri vardı. Hatta 
İlk kanunda Plastiras'ın Atina
yı işıale kalkı,acağı haber a
lınmıştı. 

Reis - Hareket ne zaman 
hazırlandı ? 

Şahit - 1933 denberi. 6 
Mart hareketine iştirak edip 
açığa çıkarılan zabitler tara
fından. Cumhuriyeti müdafaa 
için çalıştıklarını söyliyorlardı. 

Reiı - Hakikat mı, yoku 
vesile mi idi? 

Şahit - HükUmeti ele g-e
çirmek için vesile .. 

ı 
avukat divanı harbın bu muha· 
kemeye salahiyettar olınadıiı· 
nı iddia etmişti : 

Avukat - Memlektte idarei 
urfiye kanunu esasinin 92 nci 

1 

maddesine aykırı olarak hü .. 
kümet taratından ilan edilmiı • 

tir. Bu madde ancak seferber .. 
lik ve harp vaziyeti halinde 

idarei urfiye ilanına miisaade 
ediyor. 

Reis - Her ilcisi de vardı, 

Seferberlik ilin ediJmişti. Harp 
cephesi vardı ve telefa.tla ne· 
ticde'nen muharebeler oldu. 

Şahit - Bu diktatörlük kur
mak istiyen bir süika!t teş.
kilah idi. Hareket bunun sine
sinde hazırlandı. Atinadaki nü
mune taburu ve harbiye mek
tebindeki iıyancılar bir taraf
tan filonun kaçmasını kolaylq
tırmak, öteyandan da umumi 
ayaklanma işareti vermek isti
yorlardı. 

])frar,ı lıarp reis ı:e azaları 

Tefk116tın bo,ıarı Avukat - Seferberlik oldı 
Reu - T etkilab kim idare ama, dahili ihtiyaç için. 

ediyordu? Reis - Harp olmadı mı? İll• 
Şahit - General Papulas. sanlar ölmediler mi? Siz sade· 

Suçlulardan Spais şahide 

sordu: 

Liberaller siviller de harekete ce vakıt geçirmek için s6~ 
karışmışlardı. söylüyorsunm. 

- Benim harekete iştirakimi 
siz de zannediyor musunm.? 

- Şüphesiz. Bü«m haberler 
bunu teyit ediyordu. 

General Zeza'run şabitlijiıı- Anıkat bu divanı haıbm gay 
den sonra müdafaa Tekili B. rı kanuni olduğunda israı 
Pop şahide sordu: edince: 

- Cumhuriyet müdafaasını Reis - Ne demek istediji• 
- Fakat ben 1934 senesi

nin en büyük kısmını telefon 
bile olmıyan bir köyde i[eçİrİr
dim. 

kim idare ediyordu? nizi biliyorum. Müdafaa i~n 
- Venizeloı. serbeshiniz. Fakat boşuna ya .. 

Avukat -Yarıi isyanın reisi kıt kaybetmi1elim. 
o idi? .......................................... . 

Şahit - Şüphesiz. Berlinde - Mektupla iı görüyor-
dunuz. Avukat - Ya Papaanastas-

- Mektuplarımı açıyorlardı. yo? 

j.'lyaııra iştiruk edtm sHçltı Ut'ı.eı·al Sarafis, .Miralay {'ıganteı/ Sttf a.nos 
ve diğer zabitltr mahkemede 

San•ör yoktu Şahit - Elbet • da böyle 
Reis - Hiç bir mektubu işten hiç 2eri kalır mı? 

açılmamışhr. Ne örfi idare, ne Avukat - Acaba aiyui 
de ıan.CSr yoktu. adamlar mı hareketin reisi 

- Hepsini değil, bazılarmı idiler? 
açıyorlardı. Şahit - Evet. 

Vazenos ( hükümet kom- Avukat - Siyasiler orduyu 
seri) - O zaman protesto et- kendi maksatlan için alet ya-
tiniz mi? parlar mı? 

- Hayır. Şahit - Rica ederim! Ordu 
Reis - Öyle ise müsaade kimsenin aleti defildir. 

ediniz de buna inanmıyalım! Avukat - 1923 isyanını ya-
Şahit 11Cumburiyet müdafa- pan askerler deiil mi idi? 

ası,, nıo bütün Yunanistanda Şahit _ l.şte bunun için or-

şubcleri olduğunu ve yüksek du bu metodlara karşı ayak-
zabitlerden azaları bulundu- landı? 
ğunu söyledi. Hükumet komileri - 1923 te 

Atina emniyet müdürü Kat- halktan do~muş meşru bir hü-
rabuos ıahit olarak dinlendi. kdmet iş başında mı idi? 

Şahit - 1914 ilk tqriniaden Şahit - Hayır, ihtilildi. 
beri emniyet müdüriyim. O va- AvukaUarın itirazı 

Hava manevraları 
Dün de devam etti 

Berlin 21 (A.A) - '"Berlindc 
hava manevralanna dün aabab 
devam edilmiftir. Bütün teh'-1 
de ıivil hayat dunDUftu.!'· HalS 
mahzenlere doldurulmuştur. Po• 
lisler kimsenin çıkıiiuuıa mfö 
saade etmemiflerdir. Siyah, kırot 
mızı ve mavi dumanlar obüsle~ .... 
rin patlayııını anıınları ve 
boiucu gazları f ·ı ediyor-
du. Altı .aat müdf.ide~~ 
bir disiplin &ölülii:i ~ 
like vukuunda h&lki'D · iıifuamı 
koruyacakları ve hükômet me .. 
murlannın emirlerine itaat ede
cekleri hakkında kanaat busl 
olmuştur. 

Leh-Alma~ 
Ticaret anlaşma~ 

Tasdik edildi 
V ARŞOV A, 20 (A.A) -

Diyet meclilİ Lehistan - Al• 
maa ticaret anlqmuım tasdik 
etmİftİr. Mazbata muharriri 
beyanabnda iki memleket ti .. 
caretinin Lehistan lehiıle 6 
milyon Zloti fazlalık göıterdi
iini ve fakat Almanyada.ki dö
viz tahdidatı yüzünden alacak-

la~ın .. ~ahsili~deki gecikmeler 
mutkulat dogurduğunu ve bu 
meselenin halli hükumetin mü
him vazifelerinden birini teşkil 
etmekte olduğunu bildirmiıtir. 
Muhalefet mümessili anlaımanın 
bekJenilen neticeyi vermediiini 
söylemiştir. Sosyalist hatipler 
ıiyasal deliller ileri süreı·ek 
harp doiurabilecek mahiyette 
olan son Alman hadiseleri üze
rine dikkatı celp etmişlerdir. 

Sosyalistler hariciye bakanın
dan bu hadiseler hakkında bir 
beyanat neşretme.ini istemi • 
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8100 me ede a lıyan a m. 
Rusyada paraşüt tecrübeleri milli spor olmuştur 

Bu yıl bir milyon paraşüt tecrübesi olacak • • • Her genç 
Tramvaydan iner gibi tayyareden atlıyacaktır 

Hava korkusunu yenmek 
içil) Sovyet Rusyada "Ossoa-

ırrkım., - yani hava ve kimya 
müdaf aıuı kurumu- tayyareci
lik propagandasını idare eder. 
Bu kurumun proiramı ikinci 
beı yıllık planın sonunda kü
çük model tayyare 
yapan bir milyon 
ırenç ile 500 bin 
mektepli tayyare 
pilotu ve 10 bin 
tayyare pilotu ye
liıtirmektedir. 1935 
yılında Rus iençli
iinin paraıütle bir 
milyon iniş yapması 
da aynı proıra• 
~·ereltir. 

Sovyetler "tay
yareciliii sosyalize 
etmek,. -halkın malı 
yapmak- iıtedikle
rini bildiriyorlar. Bu 
yolda en bUyük en
ı•I hava Doıluiu
nun verdiii korku
dur. Bunun için asıl 
propaıanda tayya-
reciliiin kurtulq 
simidi olaa para
ıutlar üzerine ya

lür. Renkli olan ipek paraşüt
lerin aşajıdan iÖrülüşü de se
yirciler üzerinde bir propaian
da tesiri yapar. 

* • • 
Para,utıe serbest 

sukut 
Anlatacajımız hikaye, açıl-

pılmıştır. Takip edi- ltloskovamu<Maksim f101·kı kiiltt<r» patkuıcla sıçrayış 
lea ıaye ıudurı "Bir kulesi .. Pam~lltleı·in nosıl boşluğa atıldıkları g6rülüyor 

Rus ienci, tramYaydan iner maıı ieç bırakılan paraşüt 
ıibi kolaybkla, tayyareden tecrübesidir. Tayyareye bağlı 
atlar. olmıyan bir paraıüt kuUanılır-

Vaktile deli Petro, on ikinci ken birkaç saniye serbest ola-
Şarle Moıkof orduıunda itaatın rak düşmek ve ancak ondan 
ne kadar ld5klil oldujıınu a-ös- sonra paraşütü açacak olan 
termek için, aıkerlerden birine sapı çekmek umumi kaidedir. 
yüksek bir hisardan atlaması- Böylece paraşütün tayyareye 
nı emretmişti. İki asırda iler- takılmıyaca2-tna iÜvenilbilir. 
leme büyüktiir. Ruı yiae atlı- Fakat burada, paraıütün açıl-
yor, fakat buıün bir para ması daha çok ıeç bırakılır. 
şut onu yavaıça topraia indi- Bu tecrübeler üç dört seneden-
riyor. Bu atlayıılar "idman beri yapılmaktadır. Tayyareden 
ve istirahat alanlarında,, artık atılaalar, iki dakikadan ziyade, 
umumi bir eylence olmuıtur. serbest olarak düıerl~r ve an-
41 metre yü~Hklikde olan cak ondan ıonra paraıutü 
DnepropetroY1k kalesi ile 23 açarlar. Bu düşüşlerin sürati 
metrelik Moskova kalesi tec- ise en az sa atta 190 kilomet-
rübelerin merkezi olmuşdur. redir. 
Tayyareden atlamaya kabul Bu inişler paraıütün sa~lam-
edilmek için, her 11 Amator " hiı için ve bilhassa buna kat-
bir kalenin tepesinden, oçık lanan dinç bünyeler için büyük 
Paraşutla, iki defa atlamaja bir imtihandır. Böylece inen-

Para~ut oçılu·ken plalformclan 
11asıl göriiliiym· 

mecburdur. Tayyareden atlayış 
ise torba-Paraşutla yapılırki 
atlayan, serbest olarak kifi 
derecede düşdükten sonra, 
Paraşutu açar. Tayyarelerden 
Bu atlayış tecrübeleri bir 
çok mekteblerde yapılmaktadır. 
bunların en faalı, Moskova ya-
kındaki Tuşino tayyare karar
iihındadır. Talebeler 450-600 
metre yükseklikte uçan tayya-
reden, kendilerine verilen işa
ret üzerine, birbiri ardınca, 
onar ~aniye fasıla ile atlarlar. 
Tereddüt edenler çoktur. Fa
kat yalnız bir saniye için at
lamaktan katiyen imtina eden
ler ise pek azdır bunlar bil
hassa erkekler arasında 2örü-

lerin nabzı saniyede 160 dar
beye kadar yuksclirmiş. Buna 
rajmen ıovuk kanlılıklarını 

tam olarak muhafaza etmeleri 
ve iradelerine sahip olmaları 
lizım ıelir ki, toprağa ça:-p
mak ıçın ancak üç dört 
saniyelik bir zaman kalmışken 
tam vaktinde paraşutu açarak 
düşüşü inişe tahvil edebilsinler. 
Bilhassa harp halinde bu şe· 
kilde atlayışlar çok mühimdir. 
Zira yüksekten paraşutu açan 
ve yavaşaa inen ti\yyarecilerin 
düşman tayyaresi tarafından 
avlanması çok kolaydır. Hal
buki toprağa üç ·dört saniye 
kalıncaya kadar sür'atle düşüp 

ancak o zaman sukutu inişe 
tahvil edenler için kurtulmak 
muhakkaktır. işte Ruıyada 
"Amatörler,, -yani yarının harp 
pilotları- buna alıştırılıyorlar. 

* • • 
Hlmalaya dağı kadar 

YUksek 
Genç bir Rus paraşutçusu, 

Yevseyef, 1933 yılında 7200 
metre yükseklilcdcn atlamış ve 
ancak topraktan 150 metre 

' yükseklikte açış sapını çekmiş
tir. 16 Haziran 1934 de ise, 
paraşütçu Evdokimof 8100 met
reden atlıyarak açış sapını tÔp
raktan ancak 200 metre men
fede açmıtlır. Evdokimof bu 

heyecanlı tecrübeyi şöyle an
fatiyor: · 

Evdoklnot nasd 
YOkseldl? 

11 Tayyarenin bir saat kadar 
süren yükselişi sırasında her 
500 metrede harareti, hava taz
yikini v. s. ölçüyordum. Heye
canlı deiildim. İki yaşındaki 
oilumu ve karımı düşünüyor
dum. Nihayet pilot " Hazırol ,, 
işaretini verdi. Sonra, beyaz 
bir lamba şu emri verdi : "l\la!l
keyi tak ,, nihayet : " Atlama
ğa hazır ol ,, demek olan kır
mızı lamba yandı. 11 Hazır ! ,, 
Cevabını verdim. Daha birkaç 
saniye şimdi iki lamba birden 

~ " H d' yandı. Bunun manası : ay ı, 

ahi 1 ,, 
Nasıl atladı 

Belki en sıkıcı lahza bu idi. 
Korkuyor muydum ? Hayır, 
sadece bir gerginlik.. Krono
metrenin düimcsinc bastım ve 
atladım. Pervanenin havada 
yapbğı yarık beni hemen baş 
aşağı çevirdi. İlk duygu : Miit-

l 
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Üç suvare elbisesi modeli 

1935 k d ,. , a ın modası Mae 
W est ın fazla to .... b il k 1 t ' ••• U U ffiCK e-
bine uymuş değildir. K d 

JJ . .,. . . a ın 

güz•· ıgmın ıdcalleşrni.. ., ki' 
d. . h ., ~e ı, 

ken ısıne as olan klasik hat-
Jarmı tcrketmcmiştir. Bütün 
kadın modaları bilhassa bunları 
kaybettirmcmeğe itina etmek
tedir. 

Okurlarımıza üç tuvalet mo
deli takdim etmekteyiz. Bu 
ıuvare elbiseleri Hollyvood 'da 
büyük bir muvaffakiyet kazan-

mı ıtır . . Solda Viriİnia Reid ... 
ten dor denilen kumaştan ya• 
pılmış tuvaletile zarafet reko· 
runu kırmış sayılıyor. Safdt 
"T essa,, nın müıneasilesi CJa 
May ve Jean Harniltonun 
vare elbiseleri de ayni derecede 
takdir edilmiştir. 

Busenenin ıuvare elbisele
rinde en çok bcienilen renk
ler ıiyah, koyu mavi ve he!
yazdır. Çizıili bazı kumaı 
da ho,a ıitmektedir. 



Yeni Asır 

Sinema ve San'at Sahifesi 
Fransada 

• •• • • 
Casusluk davaları 
Osvald ne diyor ? 

ŞOPEN 
Elhamra sinemasınm bu hafta 

bizı~ gösterdiii bu filim meş
~ur Polonya:ı musiki dahisinin 
••ıniııi almıf, Fransızca .ismi 
(la valse de l'adieu) olan bu 
!ilmi biz ( Şopen ve aıkları ) 
111Di altında g3rilyoruz. Sine-
~c~lar bir filmin kıymetini o 
fihn~n yapmak kabiliyetinde ol-
dui11 it ile &içerler. Bir sinema 
lllÜfterisi bunu bilmez, o yalnız 
16zleri ile g8rür ve his ile be
ienir. Bu da muhakkaktır ki 
her filim, her hissi okşamaz. 
Onun için sinemacılar hissi 
filimden korkar'ar. 

Çarşanı.... akşamı i:>ıı.e gös
terilen Şopen'i ben bu kaide
lerden dışan tutuyorum Çünki 
•ı. çok mürekkep yala.;u,, az 
ço" •az ve söz dinlemİf bir 
•san tasavvur edemem ki Şo-
P.en filmini rCirOpte beienme
ıın; Çünki: 

~open kanatJanmıı bir mu-

d Peri•ini bqlanmızın Gstiin
e dol~ran bir filmdir. 

f Şopen filmi ince bir aıkıa, 
t
eragati bilen aaailiai bir qkın 
erennUmlldllr. 
Şopen filmi yurdunun istik

. -~i için çırpman hisli bir ru
,_,, ifadesidir. 

ir·pen filmi - madde bakı
< rndan - hayatta muvaffak ol
ıı-.. ,nın sırlarını gösterir. 
Şopen filmi bir asır evvelki 

edebiyat üıtatlarile bizi tanıt· 
hrır. 

1 
Şopen filmi bir dehanın na-

11 doiduiunu ve büyüdüiünü 
ıösterir. 

Şopea filmi, yarattıj"ı edebi
Y•t ve muaiki muhitinde hep 
Victor Huro, Alfred de Mua
ıet, Alexandre Dumas, George 
~~~d.. Balzae gibi üstatl.arla 
L ı erı. k~ynaşbnyor. Paıramnız, 

gıbı muaiki üstatlarını bi
- - dinletiyor 
. ->eaaryo, yazılış itibarile çok 
~?ce Ve çok nllktelidir. İhti-
ıyar profesörü yo'a çıkar
~cn tal'P veren terliklerin 
filnıde niçin yer aldı ğını, fılmin 
•'>n sahnesindel- j n jldc pek 
:::. t:latnı ... \ı..u r. ..m.n ınu-
k k1J1ı1nd~n olan yüksek 
ıymeti bi bil r tarafa it ar akılsa 

e) f&b~et Def' eli Ye Jnce meY• 
ıuu u ır .. ül b" 
ıla gon ıkiyesile kar-

i tınz. 

Paraniny ve Liszt rolünil 
alan. ~rtistJer bugOnOn birer 
ınuakı ustada oldaklan mu-
hakkak: fakat Şopen rolünü 
Y~pan genç ve güzel W olfr 
8i:_benei~er yarının bir Şopeoi 
0 ıyacaaını kimse iddia ede
mez. 

• • 
B • " P..irilraüz ve kusursuz 
-~- 8 • ıahaeleri beyaz 
pen 'in z ~~e •ilinirken Şo. Y•t·-.ue d • bit de o kadar evır ve mu . 

Ynaflllltbm ki, 
ı~ıkJar yanıp ta Yloe kendi de-
vir ve muhıtime dCSndüiümll 
an!adıi • anda, emin olunuz 
ki biraz yadırgadım. 

Filmin güzelliğine ve sine-
~ idaresinin yaptığı son ten
ıılite raimen salonu doldu
ramayan kalabalık arasandaki 
::;:•tlanma filmi na11J buJduk-

nı •ordum Ye hislerimizin 
•ltterek old"*'- ı~nlllm. 

M.Y. 

c 

Hollyvood dünyanın cenneti midir, 
Yoksa bir blöf müdiir? 

Bilyük bir Almerikan gaze
tesi okurlarına şu garip suali 
sormuttur: 

- Hangi ıehirde ya\amak 
isteniniz. 

Okurlardan yüzde kırk yedisi 
Hollyvvod'ta yaşamak istedik

lerini bildinnitlerdir. Bu da 
mahut ıiaema merkezinin bü
yük bir ekseriyet tarafından 
bilA yer yilzilnlln cenneti sa-
yıldıiım g6stermeğe yeter. 

Halbuki maruf bir artist olan 
Annabella Hollyvood'tan bahse
derken: 

- Burası dünyanın en büyük 
blöftıdür, demitti. 

Hangiline inanmalı ... 
Mae Vesi pantalonla 

Pantalonla gezmek modası 

Marleae'dea Mae Weste geçti. 
Bu fazla tombul artia yeni fil
minde pantalonla görllnecektir. 

Adını dellfllre yıldız 
Sevimli yıldızlardanKlaraLou 

adanı Aıı olarak değiıtirmiştir. 
Bu milnaıebetle Paramunt ıtüd
yolannda merasim yapılmış ve 
akterilin karıısında görülen 
RandoH Skot fahri olarak Ye 
Yaftiz merasimine riyaset et-
miştir. 

J.g<l d ()Si' l tl 

Paris (Mart) - Almanya le
hinde caıusluk yapmakla suç-
lu bulunan Lydia Oswald adın
daki i\izel kadın Brestte mu
hakeme edilmiştir. Lydia Oı-
W ald kendisine atfedilen suçu 
inkir etmekte, Almi nyaya 
ulusal müdafaayı alakadar eden 
vesikalar tatıdığı ittihamam 
reddetmektedir. 

Pariı (Mart) - 19 ikinci 
kanun 1933 te meydana çıka-
ralan genit casu.Juk vakasında 
zimethal bulunmakla suçlu bu-
lunan Amerikalı bay ve bayan 
Switz ve suç ortaklan hakkın
da tahkikat hitam bulmuttur• 

Fransız stüdyolarında "Kokotlar mektebi "nia filme alın Otuz iki kifi mahkemeye ve-
ması ikmal edilmek üzeredir. Bu operetin bq rollbıtl rilmiıtir. Suçlulardan oa biri 

Rene Saint-Gyr yapmaktadır firar etmit bulunuyor. 
--------.. •J9'4•~tHI~· ........ ~----- _____ ............ ~·~••--t•~~-------

D E D E Martha Eggerth'in 
AlkışJ.anan, sevilen; büyük 

Bir eğlence filmidir 
Tam bir ay eyel 

lataabulda "Ttirk 
IİDemuı" O.deyi 
s6stermete batla
mıftı. Daha enel 
gelea Fransiz sine· 
ma mecmua ve ga
zetelerinde Dede 
için çok aitayif ki
rane yazılmıı yazı
lar okudujumuz içia 
bu filmin lstanbuJda . 
nasıl kal'fllaaacaiı
nı merak ettik. Al
dıiımız haberlere 
göre Dede eyi bir 
raibet kazanmııtı. 
O hafta geçti. Gör
dük ki "Türk sine
ması" ikinci hafta 
için yine D.:deye 
dev.am ediyor. İstan
bulda en büyük ve en çok tu
tulan filmler iki hafta gösteri· 
lir. Dcmelc ki Dede de bun
lardan biridir. 

ikinci hafta nihayetinde Türk 
ıinema11 proiramını dcği,tirdi. 
Dede muvaffak olmuttu. Fakat 
pyanı hayret birşey varsa 
iiçüneü haftanın sonunda Türk 
Dedeyi ilave etmez mi?.Evve'i 
iki hafta, bir hafta geçtikten 
sonra yeniden bir hafta daha 
bir filmi ckr.na koymak henüz 
istanbulda hiç bir filme n.uip 
olmıyan bir muvaffakıyettir.Bu 
çok sevilen ve çok alk'flanan 
"'Dede" film· çarfamba ~etin
den itibaren Tayyare sinema
amda sasterilmeğe ba,ıandı. 
Avrupada o!duiu kadar lstan
bulda da en büyük muvaffakıye-
ti kazanan bu filmi merak ettik 
ve gidip ıördük. 

Albert Prcj cırn, Danicllc 
Darieux, Baron Filsin temsil 
ettikleri bu film, Paristc oldu
iu kadar bütün dünyada büyük 
bir ıöhreti olan "Dede,, isimli 

1 
operettir. Mevzu çok basit fa-
kat çok güzeldir. "Dede" genç 
bir milyo~erdir. Bir kundura 

ma&"azası sahibinin karısını se
viyor. Kadınla her vakıt buluş-
mak için kocasının dükkinını 

satan alıyor. idareyi kendiıi 
gibi bir çapkm olan arkadatı 
Pobert'e bırakıyor. O da 
sözde müşteri celbi ıçın, 
hakikatta ise eylenmek üzere 
maiazaya büyük bir balef 
heyeti getiriyor. Bir gün va-
ziyetten şüphelenen mağazanın 
eski sahibi dLikkini basıyor. 
Karııı içcrdedir. Fakat kur
naz kadın bir artist kıyafetine 
girerek kaçıyor. Vaziyet kur
tuluyor. Bu arada Dede mara
zamn vezaedan olan kızın ken- · 
disini sevdiiini anlıyor ve onun 
la evleniyor. Dij'er kadın da 
Robert ile teselli buJmaj'a ça
bşıyor. 

Filmdeki balet hcyctin;n 
rr..cvzun rakısları, kıvrak <l:ıns~ 

l•rı ne kadar mükemmel ise 
m uzik de o derece fevkalade
dir. Fi lm baştanbaşa kahkaha 
ile doludur. 

Bir genç'i' , aşk ve eylence 
filmi o!an "Dede,, yi bütün 
okuyucularımıza samimiyetle 
tavıiye ederiz. 

"Bü~ Muvaffakıyeti,, 

Bitmiyen Senfoni filminde lzmirlilerin çok alkııladıklan Martha 

Egıerth ''Büyük muvaffakıyeti,, adlı filmini de bitirmiştir. Kili=' 

şcmiz Martha Eıgerth'i bu filimde göstermektedir. ........ 
Şapka modası 

Genit ıapkalar yeniden mada mı oluyor, dersiniz. Virginia 
Reid Roberta filminde ırenit 1apka11 ile ~&rilüyor. 

Sahife 7 

Galapagos ....... 
İmparatoriçesi 
Nihayet yakasını 

Ele verdi 

JJa r'lı" \' agucı· 
Saint Paul'dan Fransaz raz•

teleriae gönderilen bir telrrafa 
göre Panıilvanyanm sabık va
lisi Gifford Pinıo ve seyahat 
arkadaılan Galbagoı adalann
dan Floreana' da Galpagoa kra
liçesi adanı taşıyan serseri Ba
ron Varneri bulmuılardar. im
paratoriçe Hz. (!) menfumda 
yine mayo ile geziyordu. Bu
rada lüks möblelerle slillediii 
kulübesinde miaafirlerini kabul 
etmittir. Vaper Galapagoı 
kolonisinin niçin va nuil dajıl
daj"ım izah etmekten çekiDJDİf
tir. Bu adaların ıssız bir köıe
ıinde açlıktan ve susuzluktan 
aldnkleri 'zannedilen iki ada
mın öltbalerini örten esrar per
dui bir tllrlü açalmanıııbr. Fa· 
cianın bqhca kahramana mey
dana çıkhj"ına röre Galapapa 
adalannı himayesi alında bu
lunduran Ekvatör hükumetinin 
tahkata vaz•ıyed etmesi muh· 
temeldir. Bu takdirde Baroa 
Vagnein tevkif edilmesi icap 
edecektir. 

Borsa Haberleri 
DUn Borud• 

Yapılan S•btl•r 
~ uzum 

Çu. Alıcı ~ 
461 M J Taranto 11 37 25 
216 S Süleymano 11 50 1 
192 Koo ittihat 11 • 14 
102 Trifonidis D 13 13 51 

89 H Z Ahmet 10 7S .-11 7' 
1057 Yekun 

Afyon 
Kilo 
573 

Alıcı Fiat 
Uy.Mad.ln. 693 761 

Zehir• ao .... sı 
Çu. Cinıi Fiat 

7715 Buğday 3 50 
263 Arpa 3 25 
30 F uulya 7 62 

200 Akdarı 3 25 

Para Piyasası 
21-3-1935 

Mark 

laterlin 

Fr. Franl"l 
Dolar 

Aht 
50 25 

595 
8 28 

80 20 
Belra 29 12 
ltalyan lireti 10 42 
laviçre Fran. 40 62 
Florin 84 90 
Kr:CekoaloY S 20 

Sabf 
so 75 

600 
8 30 

79 so 
29 37 
10 47 
40 87 
85 05 
s 22 

Adli istılahlar 
Adliye vekileti eıki istilihat 

adliyenin yeni Türk dili kar
tılıklan bulunmak üzere bütün 
rüesayı adliyeye 1235 kelim., 
iıtılihat ıönderdiji haber ahn· 
mııtır. 

Bay Sırn 
Paris'de düyunu umumiye 

bat katipliği vazifesini pr
mekte iken savlavlıia seçilen.. 
Maliye VekAleti nakıd itleri eıki 
müdürü bay Sırrı dün Ankara Y& 

purile şehrimize ııelerek lıtan
bula geçmiştir. Bay Sımyı va
purda birçok arkadaflan ziya
ret etmielerdir. 



Harun, de!lıinki kızların biç 
birinde duymadığı ıtrın damar
larına yayıldığını hissetmişti. 
Aynı za n:ında dayanılmış ol
duğu yHlıi n çok nermin bir 
şey " ' lujunu seziyordu. Meç
hul iı.r alemin mucizevi bir yol 
takip e:lerek gelen bu hayalin 
çok lütüfkar olduğu da tahak· 
kuk etmi' bulunuyordu. Fa
kat hayal hala kapalı idi. Yü
züuü açmıyordu. 

Genç halife, bütün kuvvetini 
toplıyarak bir az kımıld:ıdı, ve 
fU müteharrik heykelin peçe
sini açtırma!c için yalvarmak 
iıtedi. Lakin bunu yapamadı. 
Çünkü içinde, damarlarında 
yeni bir ateş, feveranlı bir il
tihap yüz ııröstermişti. Şimdi 
sinirleri uyuşukluktan örtül
müştü, yatıyordu. Bütün vücu
dunda hir oynaklık, hamle iş
tiyakı vardı. Şu kadar ki bu 
iştiyak dumanlı bir alev gibi 
dudaklarını örtüyordu, gözlerini 
perdeliyordu. 

Harun, bu garip halet içinde 
kıvranırken ve gözlerini yum
mamağa, rüyasının halavt:tine 
karşı kör kalmamağa çalışır
ken hayal ayalı• kalktı. Üstün
deki tülleri attı, yüzündeki jie
çeyi fırlattı. Bedir halindeki 
•ylar kadar parlak çehresinde 
bir tebe~süm yayılarak Haruna 
yanaştı. Hiç ummadığınız bir 
misafir! Değil mi? Ne yapayım, 
sizi şunun bunun aşkı çıldırtı
yorsa beni de ıizin aıkınız çi
leden çıkarıyor. Rüyada olsun 
muhabbetinizi iitinam için ha
yal oldum, yanınıza geldim. 
Beni mazur görün ve affedin. 

Bu, Harunureşidin karısı 

Emire Zübeyde idi. 
* •• 

Harunureşit, ırözlerini açtığı 
vakıt ağır bir mahmurluk içinde 
idi. Hadiselerle dolu bir ırece
nin izleri, ıı-öz kapaklarında ka
rarıyordu. Vücudu, dayak ye
miş gibi, ezıı-in idi. Kafasında 
tahammul olunmaz ağrılar vardı. 
Sanki karşısında oturan Zatül
hal i:'eceyi yatağında geçirmiş· 
ce1ine diri görünüyordu. Yü
zünü yıkamıştı. Saçlarını tara
mıştı. Eibiselerini değiştirmiş, 
ıebnenıler içinde seher banyo
larını alan güller ıribi pırıl pı
nl pırıldıyordu. Her halde ge-

- ceden daln ~:izel, daha cazi
beli ve da:ı ı mu:ıttar idi. 

Fakat Harun, taravetiyle, ne 
ıtriyle alakadar olmadı. Uzan
dığı yer.le .ııuj'.ler sesle mı
rıldandı: 

- Beni ya .nız bırakınız. 
Zatüh:ıl, emir vermeie alış

kın ağzın ıtaat telkin eden bu 
istiskaıi üzerine hayran kaldı. 
Odadan çıktı. Buse beliren du
daklarında şimdi lm::ıl bir hicap 
vardı. Heveskar gözlerinde fü. 
tur yanıyordu. Harun, genç bir 
kalbi kırdığından bihaber, ya· 
vaş yavaş doğruldu, büyük bir 
taş s•kleti taşıyan başını elleri· 
nin içine aldı, düşünmeğe ko
yuldu. 

Mahmur genç, taciri merkep 
ve Zatülhal ile arkadaşlarını 
mahmel yapbgı dakikaya ka
dar ıreçen şeyleri biliyordu. 
Ondan sonra neler yapbğını 
ve neler gördüğünü kolaylıkla 
tasnif edemiyordu. Fakat hafı
zasını zorlıyarak yarı kalan ha· 
tıraları tamamlamağa ço.lıştı. 
uzun ve üzüntülü bir didinme 
neticesinde görmüş oldu2:u rü-

' 1 

• Bergamada bütün köy 
Muhtarları toplanacak 

Kendilerine muhtelif 
Üzerinde dersler 

mevzular 
verilecektir .. 

Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

Bergama 21 ( Hu~usi ) - 23 
Mart Cumartesi gününden iti
baren mülhakat bütün köy muh
tarları halkevinde verilecek 

- 118·- olan köycülük derslerine işti
rak edeceklerdir. T oplar.tı es-

yayı tahattur etti. Odanın ıre- Harun, bu mülahaza ile ye-. ı · k d · · k l nasında her gün üç dersten üç 
nış ~meıı, en ının üçü mesi, rinden fırladı, hayalin tecelli 

günde dokuz ders verilecektir. 
müteakiben tabii vaziyet bi- ettiği duvarı uzun uzun tetkik 

Dersler, kanunun buyrukları 
rer birer gözünün önüne gel- etti Duvar bütün emsali gibi üzerinde muhtarların salahiyet 
mişti. Bunlar, nihayet birer ab~aptı. İnce bir perdeyi anıl·- f 

ı ve vazi elerini ihtiva edecektir. 
rüya idi. Ve şimdi kendisine rıyordu. Lakin sabitti. Odanın B d irinci erste ihtiyar heyet-
yüksek bir heyecan vermiyordu. bir dılını teşkil ediyordu. Geri k !erinin azai haklan, duruşma 
Lakin hatırlama sırası, Zübey- ve ileri götürülmesine imkan dd 

ma eleri, tahkim ve zarar zi-
denin hayal şeklinde tecelli yoktu. Mahmur ve yorgun genç. 

yan gibi mevzular hakkında 
edişine ırelince zihni yeni baş- alevilikle abbasilik arasındaki ı 
tan karışıyordu. Zira rüyasının ebedi zırıltı!ar yüzündeı> bile ı izahat verilecek, ikinci dersle 
yakininde müz'iç bir muamma hissetmediği derin bir sıkıntı köy . dosya usüllerile bu işler 

üzerınde muhtarların ve kati _ 
bariz bir başkalık seziyordu. içinde belki yüz defa o tahta P 

k k )erin yürüyüşleri anlatılacak .. 
Harun, yine yarım saat hu duvar önünde eğildi, al h, bir Ü ur. 
· ı· · · b k 1 • t hl'I ·ı ,ey anlıyamadı. Duvar, duv•rdı. çüncü derste, muht:uların 

ıessız ıgı, aş a ıırı a ı ı e, - k- k 
o müz'iç muammaya anahtar Ve hiç bir sır ifşa etmiyordu. ve oy orucularının asayişi 
aramakla uğraştı. Bir netice Maamafih bu vaziyet, Emiril- koruma hususundaki Yazifeleri 
elde edemedi. Üzülmemek için mümininin şüphelerini gidermi- ve korucuların kanuni vasıflan 

muhtara karşı durumları 
mufassal bir rüya gördüğüne yordu. Çünkü s bit görünen • vu-

kuata karşı kanunen ed 
ve o rüyaya Zübeydenin karış- bu duvarın, açıldığına, arka· asını 
tığına inanmak istemiyordu. sından Zübeydenin çıktığına borçlu bulundukları işler, yol-

d d b !arın, kırların ormanları Lakin uyan ığı sıra a gözüne şahit olmuştu. Gerçi u müşa- . . ' n em-
çarpan bazı eseri.er, kendi vazi- hede bir rüya içinde vaki ol· n_ıyetiD.~deseleleri izah edilecek-

k f 
tir. or üncü dersin yetindeki Jağınıklı ha ızasında muştu, lakin iz ve eser bırak- • . . mevzuu 
sarlık ıtlerı etrafında 1 k 

kımıldanan bazı sahneler rüya- mıştı. b . . d o aca , 
' k k k hi eşıncı era hayvan hastalık-sın• çok ta na i at arıştıiını Harun, bir lahza için şa n· 

!arına karşı alınacak d 1 ırösteriyordu. Yaşıyan izler, şahlık kuvvetine müracaat et· d I urum arı 
El ay ın atacak altıncı d t . 

Zatülhalin de hediyeleri ola- megı tasarlamadı. çırpıp ' ers e ıse 
, G fidancılığın fenni . t 1 . 

bilirdi. Fak at gördüğü rüyada uşarını çağırmak ve ona: ' it bildirilecektir. sıs em erı 
onun yeri yoktu, ve mevkiini Bağdat Şehnesini, polis müdü- y d 
tamamen Zübeydeye bırakmıştı. rünü çağır,, demek istiyordu. e İnci derste tayyare ve 

Bu Suretle harekete aelecek ıraz tehlikelerinden korunma 
Harun, elemli, elemli düşü- • 1 • • h 

bu··mayun kudret önünde duvar- çare erı ıza olunacaktır. Se-
nüp dururken o garip hayalin k" · · d k 

l ızınc .. ı ve o uzuncu derlerle 
Zübeydenin gece yarılarından !arın değil, uçurum arın ve um- d k h 

manların bile esrarını söylet- e oy esap usullerile bayın-
sonra tulü etmiş olduğu duvarı d ) k · ) · 

mek kendiıine mümkün görü- . ır. 1 ış erı etrafında bugünün 
"ördü. Hayal, işte bu duvardan t • nüyordu. Bununla beraber ın ızamına uygun durumlar ya-
çıkmıştı. Eğer duvar göründüğü 0 mülahaza üzerinde ısrar etti. ratılmasının temini istenecek 
ıribi sabit ise mevcut olan iz- Nasırı sıkıştırmak. evi aratmak, bu suretle toplantı sona erdi-
lere rağmen Zübeyde şeklin- duvarları söküp attırmak gibi rilecektir. 
deki hayalin rüyadan ibaret tedbirleri, hiç olmazsa 0 gün Kooperatif toplantısı 
olduğuna inanmak icap ede- ıçın, sakat buldu. Zira iş ka- 24 Mart Pazar ırünü B _ 
cekti. Şayet bu duvar, açılıp rışıktı. Neler tahattur olunursa gama tütüncüler kooperati~:-
kapanır bir perde halinde ise olunsun ve nasıl izler sezilirse nin senelik ııenel heyet içti-
kendisine eyi bi~ oyun oynan- sezilsin. mesele bir muamma maı yapılacaktır. Toplantına 
dığına hükmetmek zarureti yüz çerçevesine dayanıyordu. müessesenini 934 senesi faali-
ırösterecek_tı_·. ________ ....... _______ s_o_nu var - yetinin mücmel plançoau çıka-

rılarak ortaklara hesap kat'i 
arzedilecektir. 

• • 
İçtimada ökonomi bakanlı" 

k 
. ırı 

Soyadı alanların adedi 
yırmı beş bini buldu namına omıser sıfatile İzmir 

umur hukukiye müdürü Bay 
Fuad hazır bulunacaktır. 

lesi kayaklı pınar caddesi 4S 
numarada yas:n Rende, ıröz
tepe tramvay caddesi 4-ı nu-

r marada Hikmet Ulu efe, Hacı 

Ekim durumu 
Kazanın 29.SOO hektara ba

liğ olan ekime elverişli arazi
~inde bu yılki kışlık mezruat -
hailesi 14 numarada Salih Er
sözlü, Tepecik Celadet sokak 
S numarada Şaban Ersek, Ga
zilek mahallesi 23 numarada 
Mehmet Gölıre-, Odunkapı iğ
.ıeci sokak 16 numarada Sa
miye ve efradı ailesi Gülnam, 
Buca aşağı mahallede Arif 
Kızıldağ. Güzelyalı teceddüt 
sokak 8 numarada Mehmet 
Nazik vefradı ailesi Karacabe, 
Alsancak Bornova caddesi 299 
numarada İsmail Kopuz, Birinci 
Aziziye mahallesi tabak Ah
met ağa sokak 2 numarada 
Mürteza Kavcı, Narlıdere kö· 
yünden Nustafa oğlu Ilyas 
Kara Belen, lımetpaşa ma· 
hailesi yetmiş iki numarada 
Halil oğlu Yaşar Kaçık, 
Birinci Süleymaniye mahallesi 
K:imilpaşa caddesi 28 numa
rada Muharrem Kuşkonacak. 

şu vaziyettedir : 
Buğday 6 bin, arpa 4 bin, 

cavdar ısoo, bakla 4SOO, no
hut 1800 hektar .. 

Y ekünü ı 9000 hektara baliğ 
olan kışlık ekimin sonu alın
mıştır. geride kalan onbin hek
tar boş yer de tamamen yaz 
mezruatına tahsis edilmek üzere 
hazırlanmıştır . Bu kalemler 
Bergama ve civarında ekim iş
lerinin geçen senekinden, en az 
0o 2S nisbetinde fazlalık oldu
ğunu ifade eylemektedir. Esa
sen 'Bergama istihsal bakımın
dan kuvvetli bir ziraat memle
ketidir . Geçen yıl IS kalem 
toprak metaından S2 bin ton 
ürün alınmış, bunun 29 bin to· 
nu harice çıkarılmıştı. Tahmin
lere göre, önümüzdeki hasat 
mev~iminin daha iyi neticeler 
vereceği anlaşılmaktadır. 

Tayyare cemiyetine 
teberru at 

Kurban bayramı münasebe
tile tayyare cemiyetine yapılan 
teberruat çok hararetli olmuş
tur. Berıramalılar ulusal heye

canlarını bakkile göstererek 
cemiyete karşı büyük hami· 
yetperverlikte bulunmuşlardır. 

Halk arasında teberruu geniş
leterek Bergama namına yeni 
bir tayyare almak için umumi 
bir istek vardır. Şüphe yok ki 
bu arzu, duygulu kaza halkının 
kalbinde yer tutan milli aşkın 
kuvveti ile pek çabuk yerine 
getirilmiş olacaktır. Esasen bu 
inanç ile devam eden teberru
at kabarık bir yeküne baliğ 
olmuş bulunuyor. 

H. C. 

Kuyruklu bir 
Yalan 

Bir kaç ıründenberi şehri· 
mizde ırarip bir şayia çıkmıştır. 
Güya bayramdanberi iki kat 
kuvvetli olarak çıkan Gönül 
kolunyasının fiatına zam yapıl
mış imiş... Eczacı Kemal Aktaş 
"kati yen bu yalandır. Hilal ec· 
zahaneai böyle bir şey düşün
memiştir bile 11 demektedir. 
Gönül kolunyası iki kat kuv· 
vetli olarak yapılmıştır. Fiatına 
zam aklımıza bile gelmedi.Rek· 
lamcı başımız buna yalanın 
kuyruklusu derler diyor. 

Tepecik Yiğitler mahalleıi 3 ı 
numarada Hamza kılıncıkara, 

İkinci Karantina 8 numarada 
Osman Karagüpler, Gaziler 
mahalleıi 16 numarada Hasan 
Özelli, İkinci Karantina ma
hallesi ı3S numarada H. Hü
seyin Özatılkan, ikinci Süley
maniye İbişağa sokak ı6 nu
~·~ada Haaan Önırider, Me
cıdıye mahallesi 46 numarada 
~· Rüftü Özan, Birinci Azi
hıye nıahallesi Sinekli dabağ· 

•ne evinde 7S numarada Ha-
hi~I ~zsırmakenc, Mirali ma

a esı Servili çıkmazında 1 O 
numarada Fatma Samancılar 
Orbaniye h il . lO ' d İ ına a esı numa-
ra ~ brahim ve efradı ailesi 
Sevınaen Se .1• • M" li • • rvı ımescıt ıra 

sokak . 24 numarada Ahmed 
Saybenı, İkinci S it . . u anıye ma-
hallesı S numarad B k" T a e ır as-
ken soyadım almışla d r ır. 

Cedit mahallesi Morbanc so
kak ı76 numarada İbrahim 
Sami Cesurer, Orhaniye ma
hallesi 888 numarada lbrabim 
Camıröz, Karşıyaka Donanmacı 
mahallesi 4ı numarada Taliit 
Candar, Reşadiye Halimağa 
mahallesi ı8ı numarada Şefika 
Coldoz, Ismetpaşa mahallesi 
ı8 numarada Sakıp Candır, 

Tuzcu mescit 1lı8 numara!ı 

evde Nuri ve efradı ailesi Can
yurt, Karşıyaka Dedebaşı 90 
numarada M. Kemal Çakırer, 
Buca yukarı mahalle ıo numa· 
rada Seyfettin o lu Yunus 
Çayak, İkinci Osmaniye ma
hallesi 34 numarada Mehmet 
ve efradı ailesi Çalbürü, Buca 
Yukarı mahalle bila numarada 
Ahmet Çağlanker, Karataş 
Hüsamettin efendi ve aile efra
dı Camuler, Hasta sokak ıoo 
Nu. Mehmet Hanutcu, Kalafat 
mahallesi küçük cam göz so
kak 4 numarada Hasan hayır
seven, ikinci suleymaniye ma
hallesi kavaklı pınar caddesi 
bila numarada Mehmet oğlu 
Salim ilk Sı:rim, Bornova M. 
Kemal caddesi ıs numarada 
Süleyman İmregün, dördüncü 
sultaniye m;ıhallesi 2 inci Hacı 
mevlud sokak ı 7 numarada 

Mahmud mahallesi ulamışlı so
kak 40 numarada Halil u:aınış 
Çıkar, natırzade sokak 18 numa
rada Mahmud efradı ailesi uktay 
Salfıtin oğlu n.aballcsi Burç 
sokak 167 numarada Ali Yu
muşak, Karşıyaka Fahrettin 
paşa caddesi ı 76 numarada 
lbrahim Ekrem Yörü gör, 2 nci 
Osmaniye muhtar Hüseyin ağa 
sokak 2S n ;marada Mahmut 
Ak Bür, Fettah mahallesi ıs 
numarada Osman Alyanak,Kıı
rantina Mesudiye sokak on bir 
numarada Hüseyin Akşiray, 
birinci Dolaplıkuyu beş numa
rada Ahmed Ateşal, İkinci 
Dolaplıkuyu mahallesi bir nu· 
marada Rahmi Bulgurcu oğlu 
Alireiı mahallesi Taşlı çeşme 
sokak 138 numarada Fehmi 
Benler, Göztepe akşam Yıldız 
ıokak dört numarada Kemal 
Başeğmez, Servili mahallesi 
Topak hoca sokak 35 numa
rada Şerif Benaz, Karantina 
Türkoğlu sokak ıs numarada M. 
Reşat Beritan,üçüncü Karantina 
Halil Rifat paşa caddesi 249 
numarada Ahmet Rifat Erinan, 
İkinci Sultaniye mahallesi 4ı 
numarada Ali Ei:'e Sel, Eşref 
paşa birinci sultaniye Vasıf 

efendi sokak S numarada Ce
mal Eruz, Abdullah efendi ma-

GAFFAR ZADE OTELİ 

1 Hüseyin İn ökde, çayırlı bahçe 
l 87 inci ada 316 numarada Veli 

1 

oğlu İsmail Oksay, pazar yeri 
mahallesi 3 numarada Fahri 
Olcav, birinci sultaniye m;ıhal-

Otel baştan başa yeniden boyatılmış ve mobilyası tecdit 
edilmiştir. Sıhhi temizliğe son derecede dikkat ve itina 
edilmektedir. Servis muntazam oda fiatları zamanın İcabına 
göre ucuzdur. Bundan evvel s

1

enelerce müsteciri bulunmuş 
olduğum müesseseme gösterilen rağbetin yine gösterilmesini 
muhterem müşterilerimden rica ederim. 
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Ana katili - -

Adliyeye verildi 
Bayramın üçüncü günü Ha

lim ağa tarlasında zeytin so· 
kağında ı 7 yaşlarında Hüse
yin oğlu Mustafa adında bir 
çocuk, anası bayan Fatmayı 
bıçakla omuzundan yaralamış
tır. Suçlu oi'ul, dün hakkında 
tutulan tahkikat evrakile zabi
tadan Adliyeye verilmiştir. 

Mustafanın iddiasına ıröre 
anası, son zamanlarda evleri· 
ne devam eden teyzesinin ko
cası ile sıkı fıkı görüşmekte 

imiş ve evde bundan mütesi· 
ren anasını yaralamıştır. 

Ortağını 
Sopa ile öldüren 

bir bayanın 
muhakemesi 

Urlanın Gödence köyünde 
ortağı bayan Meleği gece vak· 
ti başına kızılcık sopasile vu· 
rarak öldürmekle ve ondan 
sonra da damdan aşaiıya at· 
makla suçlu Mustafa karısı 

bayan Eminenin muhakemeai 
ağırcezada neticelenmiştir. 

Dünkü celsede iddia maka· 
mı iddianamesini serdetmiş ve 
suçlunun Türk ceza kanununun 
448 inci maddeıi mucibince ce· 
zalandırılmasını istemiştir. Mu· 
hakeme müdafaa için başka 

bir güne bırakılmıştır. 

idare Heyetinde 
Gümrük davası 
Görüldü 

Tüccardan bay Hüseyin Der· 
viş ile tüccardan bay Nuri 
Çolak ojllu tarafından evvelce 
getirilmiş olan pirinç ve kah
velerin ırümrük resmi ıçın 
kendilerinden fazla istenmekte 
olan gümrük resmi dolayısile 
ırümrük aleyhine açtıkları idari 
davaların ruyetine dün vilayet 
idare heyetinde bakılmıştır. 

Müddei vekilleri ı940numaralı 
kanun mucibince kendilerinden 
istenen fazla resmin alınmasına 
mahal olmadığını ve istenilen 
paranın ne miktarının gümrük 
ve ne kadarının da istihlak 
resmi olduğunun tespit edil
mesini talep etmişlerdir. 

Gümrük vekili istenilen res
min kanuna muvafık olduğunu 
söylemiştir. Tetkikat icrası için 
beriki dava da bir nisana 
bıı akılmıştır. 

Soyguncular 
Y akalandı{ar 
Kemalpaşa kazasının Halil

beyli köyünde bay Rüstemin 
ırece evine girerek paraaını 
almak istiyen, fakat ev sahibi
nin feryadı üzerine kaçan yürük 
Mustafa oğlu Salih ve Osman 
oğlu Rasim yakalanmıtlardır, 

Italyada ithalat re· 
jimi kararnamesi 

Tüccarımızı yakından alaka· 
dar eden İtalyan ithalat rejimi 
kararnamesi tatbik sabasına 

girmiştir. 

Bu kararnamede şu kayıtlaı 
vardır: 

Kendileri ile klering muka· 
velesi akdedilmiş memlekel 
malları, mukavelede tespit edi· 
len miktar, şerait veya bunla· 
rın tatbiki için ittihaz olunacak 
mukarrerat dahilinde kabul edi, 
lecektir. 

İtalya maliye nezareti 13 Şu· 
b..t - 31 Mart 935 arasında 
Türkiye, Almanya, Yugoslavy• 
Macaristan,Bulgaristan ve Ora· 
govaydan gelecek malların, 93{ 
senesinin ayni aylarında geleı 
miktara tekabül etmesi içiı 
gümrüklere mezuniyet vermiı• 

tir. 



22 Mart 1935 Sahne• 

iltere-F ransa - ltalya: - usya sar
maz bir blok teşkilı e çalışıyorlar 

dava Viyanayı sarsan bi 
Roma Avusturya sef arethanesin e 

füıştaı aıı Bmncı salıuede -

erce hekim orduda hizmet et
mcğe talip olmuşlardır. Etibba 
birli2-i reisi Dr. Vagncr hicap 
ve 11ciz devri geçti artık de
rni~ti r. 

kendi mevkiini de zayiflettiiini 
ila\le ediyor. 

Hltler Almanya'nın 
Biricik hakimidir 

Ötcyandan, 0 Journal ,, m 
Berlin muhabirine ifÖre, Hit
ler'in nufuzu hiçbir zaman bu
günkü derecede hakim olma
mıştır. İşçi sınıfları bile eski 
imparatorluk ordusunun yeni
den doğmasını büyük sevinçle 
karşılamışlardır. Muhabir şunu 
ilave ediyor : " Hitler şimdi 
pek haklı olarak kuvvetinin, 
Alman milletinin bütün kat
lanna dayandığını iddia ede
bilir. " 

Vahim bir tehlllke 
Devresi 

Londra 21 (Hususi) -Avam 
kamarasında hükumetin hava 
programının müzakeresi esna
sında: B. Çorçil bu proa-ramın 
tamamen kifayetsiz olduiunu 
ıöylemiş ve demiştir ki: 

lnglllz gazetelerl memnun 
Londra, 21 (H.1) - Gazeteler 

Sir John Simon'un Berline git
mesine karar verilmesi dolayı
sile memnuniyetlerini bildiriyor
lar. "Times,, diyor ki: "ortaya 
çıkan şartlar içinde, Sir John 
Simoa'un ziyareti her ıaman
dan ziyade, ln2iltere tarafın
dan Alman hükumetinin ni
yetlerini söndürmek mahiye
tinde olacak ve belki de çok 
ehemmiyeti olan neticeler ve· 
recektir. " 

Tiyatro jesU 
"Daily Telegraph,, fnriliz dış 

- Çok vahim bir tehlüke 
devresine girdik. Gerçi, eski 
biçim bir harp teblikesile he
men karşdaımıı deiiliz. Fakat 
buna çok benziyen 1918 son 
T eşrininde nihayetbulmuş olan 
harbın ansızın yenilenmesini 
hanrhyan bir vaziyetteyiz. Bu
nwı önüne ı•çmek mümkün 
olacatını tlmit ediyor ve bunu 
dileyorum. Fakat bupnkü du
rum 1914 ten daha buhranlıdır 
ve bunun üzerinde hiç bir 
ko1atrol yapamamamız ihtimali 
de müsteb'at dejildir. Hava 
hücumu bakımından biz dün
yanın en çok TIJrulabilecek 
milleti olduk. Dünyan•n en 
kuvvetli hava filosuna hiç ol
mazsa müsavi bir tayyareciliie 
malik olmamız lazımdır.,, 

Vaziyet Umltslz görUnUyor 
Londra 21 ( H. l. ) - Hazi

ne müıt-.uı B. Dof - Kuper, 
Mnç Tavin ıehrinde bir nutuk 
söyliyerek bu iÜnkü va:ıiyetin, 
1914 senesiadu beri her han-
2İ bir zamana niabetle daha 
ümitaiz oldupnu söylemit Ye 
deoıiştir ki : 

bakanının Berlin seyahatı için 
verilen kararın, geçen Şubatta 
neşredilen İn2iliz - Eransız teb
liiindeki ana hatlara dayanan 

- Baauala beraber ümitsiz
liğe dUımek için bir sebep 
yo1'.tur. SOn olulnler d'urumu 
biç ciejift:Umemİf, ••dece ay
dınlatrnıttır. 

Barı•• lsttyen dört 
bUyUk yurt 

Barışı istiyen dört bftyDk 
yurt: Bilyllk Brituya, Franu, 
ltalya ve Se•yet Rusya barııı 
1&ğlamla1brmak için aanalmu 
bir blok telkiline çahpcaklar 
ve barlfl korumak iatedilderini 
Ve buna karar verdiklarini ve 
banıı bozmıya çalııacak olan· 
lann hep birlikte kartısıaa di 
lrilecekleriai bildireceklerdir. 

Ancak o vakit barışın koru
nacatını Umit edebileceğiz. 

Şlddetll tenkitler 
BerJin, 21 ( H.l ) - lnıiliz 

h~kürnetinin dış bakanı Sir John 
Sınıon'u Berliae 2öndermek 
kararını Fransız 2azeteelri ta
rafından tiddetle tenkit edil
oıekte deval.Q ediyor. 

"Jurnal,, böylece ortaya çı
kan durum içinde Almanyaya 
kartı birlik bir protesto çek
kc~e yol kalmadıiını ve ya-

fn ~. yapılacak olan Fransız 
- n~lız ~örüşmclcrini ö:ıce iki 
hük- · umetın kararİ6lşbrdıkların-
bambaşka şartlar altında cere
yan edeceğini yazıyor. 

Parlata fatkınhk 
"Eko de Pari,, g-azetesinde 

Pertinako lngilizlcrin Almanya
ya hocun ei'diklerini ve bunun 
Pa · • ns tc şaşkınlık ve hocnut-
!;zluk uyandırdıiım yazıyor. F:.: reaıni "Pctit Parisicn., ise 

._nın 1 .. ·ı· h-kA . -rind .. ..a-ı ız u umeti uze-
e rnucss- l 1 ·1· 

• A ... r o an ngı ız umu-
mı efkarının 00 .. •• •• aw a . ~ oruşune uym ~ 
hıç borcu o'.ınadıiım bildiriyor. 

Gı~ıenen Dram 
Fransız büyük sanayici erinin 

;;azctcsi olan "Ordrc,, lngiliz 
kararının, Fransa - lngilterc 
arasındaki dostça münasebet
lerin altında g izlenen dramı 
•çıkça ortaya lcoyduğunu ya
zarak harptenbcri Ingiltercnin 
betbin sebepJcrle, hep Fransa~ 
Y• ... arıı hareket citi2ini. hal
buki Franıan__zaiifletmelde 

umumi bir anlaşma için l11iil
terenin var kuvvetini sarfetti
iine iç ve dıt umumi efklrını 
ioandıracaiını yazıyor ve di
yor ki: 

" Von Neurath lnfiliz tekli· 
fini kabul etmekle, geçen haf
ta Almanya tarafından yapılan 
tiyatro jestinde silahları tah
dit için müzakere kapısını ka
padiiiaı Ye yalnız, önümllzde 
ki hafta yapılacak müzakere
lerde Almanyayı daha serbest 
bulundurmak için, dünyayı bir 
eminaki karıısında bulundur
mağı istihdaf ettiğini ıöster
miştir. Sir john Simon'nın dıt 

aeyahah soa bir hiJ çaresini 
bulmak ümitlerini daha çok 
csaslandıracakdır. ,, 

Emniyet meseı .. ı 
11 

Daily Herold ,, da şunları 
yazıyor: 

0İDiilİZ notası Övlllecek bir 
biçimde yanlmışh. Alman ce
vabı da dıt bakanının Berlin 
seyahatını kolaylaştırdı. Bunun 
manuı şudur ki Alman beyan
namesile açılan bütün mesele
ler, geçmişe göz çevrilmeksizin, 
yalnız geleceğe ait mülahaza
larla, g-öz önünden sükunetle 
geçirilecektir. Her ne olursa 
olsun, banşla en yakından ili
şikli olan meselelerde silahların 
tahdidi ve emniyet meseleleri
dir. 11 

Elblrllğl sistemi 
"Daily Chroicle,, zazctesi de 

diyor ki: "Almanyanın Fran
sadan Ü5tün bir orduya malik 
olmak kararı hoşnutsuzluk 
uyandırmışsa, bu hükümetin 
yeni verdiği kararda elbirliği 
sistemini reddetınediiini Avru
rupaya gösterecektir. 

Realiteler Uzerlnde 
Londra 21 (H.I) - Alman 

dıt bakanı Von Neurth Royter 
ajansının Bcrlin muhabirine şu 
beyanatta bulanmuştur: 

"Sir Con Simonun Berline 
gelişi çok mü3ait bir hava için
de olac;:ıktar. Görüşmeler elbet 
pek koJay olacak değildir; bu
nunla beraber bu müzakere

lerin temeli aydınlanmıştır. 
Artık nazari projeler üzerin

de değil, realiteler üzerinde 
rniizakeratta bulunaca2'ız. Al
manya, müsavat elde etmek 
için zaruri saydığı bir şey yap
mıştır. Bununla beraber Hitler 
bu yeni asker akbnın bir ta-

arruz maksadile kullanılması 
mevzuubahı olmıyacağını bil
dirmiştir. 

Yeni bir harp Avrupanın 
Sonudur 

Bunun aksine olarak, şimdi 
emniyet duygusunun yerleşme
si daha kolay olacaktır. Birlik 
bir esas üzerinde müzakerele
re girişmemiz arhk mümkün
dür. Yeni bir harbin Avrupa
nın sonu demek olacaiına ben 
kat'iyyen eminim . ., 

Alm•n ordusunun 
Kurumu 

36 fırka kurulmasının hayret 
uyandırdı2"ı hakkında muha
birin ileri sürdüiü bir müla
hazaya karıılık olarak ta, Von 
Neurath demiştir ki : 

" Açıkça ortaya konulan 
fey, her Alman'ın silah albna 
çaiınhnca vazifesini yapmak 

mecburiyetindedir. Neşredilen 
36 fırka sayısı sadece Alman 
ordusunun kurumunu çcrçeve
liyecek olan bir kadrodan 
ibarettir. ,, 

Vaıington, 21 (A.A) - Ga
zetecilerle iÖrüşen B. Ruzvelt 

Alman yanın V ersay muahede
sini ihlal etmesi ilzerine Ame
rikanın bir nota gönderip gön-

dermiyeceii hakkında vaki olan 
suale cevap vermemiştir. 

Reisicumhur Amerikadaki 
iyi komşuluk prensibinin Av-

rupaya da yayılarak Avrupa 
müşküllerinin sulh yolu ile halli 

işinde esas olarak kullanılaca
iını ümit etmektedir. 

-11111 

Yangın başlangıcı 
ikinci kordonda demir çem

ber sok2iJnda amele Bekir 
' oilu Mehmet ve Alinin birlik-

te oturd\ıkları barakada içtik
leri sigaraları söndürmeden ye
re atmaları yüzünden yang-ın 
çıkmıı isede etrafa sirayet et
meden söndürülmüştür. 
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bir mürebbiye • 
esrarengız 

Bütün diplomatların gö"lünü alan sarışın kı~ 
Ajanslar, eıki Avusturya b~r d~şmam gibi t.akdim ettir- :ii~irk~d~ckr~:;ulasce:kr ğ~b~~td~ 

bakanı Rinteln'in müebbet hap- dı . Guya babuı Hıtler tarafın- N"h l k bld F kat 
r.e mahküm olduiunu bildirmiş- dan Almanyadan koğulmuştu. Aı ayt~~ meh~kfı~~~ ö:Um~e~ 

. . M ff kı etten vus ' va 5• 
lerdi. Bu dava Viyanada maslı uvaıı C:, ~ t kendi ağı'la .akmak için tetik 
görülmemiş bir heyacanla ta- Muva a ıy~ • durmaia karar verdi. 
kip edilmiıtir. Avusturyalılar Sanşm Marlen Roma da Dilber MUrebblye 
Dr. Rinteln'i Dollfuss rejimi hatrı sayıhr fütuhatta bulundu. Geldliil gibi kayboluyor 
aleyhindeki sui kastin başlıca En tedbirli diplomatlar bile Avustu~ya~a es~er ihtililin-
mürettibi ıtayıyorlar. mesleklerini ve servetletini den - y~nı Hıt!~rc.~ ayakJ:ınma• 

Rinteln hukuk fakültesinin onun aya2ı ucuna koydular. dan - b!rka? gun once Rınt~l~ 
eski bir profesöriidilr. Son do- En küçük hevesleri hemenh m*aks~eyı .a~~ı vd~ ~vusbturyka ıçkın 

' - ld v • • yerine aetiriliyordu. u umetı 1ı1:en ısıne ıra ma • rece intriKaCl o ugu ıçın po- • 
· · • d b k ürümil Son derece cevval ve oynak tan başka kurtuluş yolu olma-lıtıka hayabn aça u Y f dımnı açıkça ıöyledi. Sonra 

l.li. · d k d olan Marlen'in konuşması o •· 
ve Stirya va ı gın e. 0 a .ar kı"mseye zarar vermeden Ro-

k b kil kadar cazibeli idi ki kimseye şührct kazanmıştır 1 ctşve - madan gitti. Sonra, ayaklanma 
liğe biricik namzet olarak taş kalpli bile olsa, ona mu- bo~a çıkınca, başına bir kur-

D lf ' · kaYemet edemezdi. Nihayet " gösteriliyordu. o us un ış şun sıkarak intihara teşebbGs 
başına ~elmesi onun iururunu herkes öğrendi ki MarJen bir etti. Mucize kabilinden kurta-
kırdı. büyük devlet sefirinin başını rıldı Ye mahkeme huzurunda 

Dolfus ve Rinteln arasında döndürdükten başka Avustur- başını müdafaa etti. 
münasebet ~çok ıouktu. Şan- yaya kom~u bir devletin sefiri Rintelnin R?madan g~çiıi 
sölye bu adamın hilekarlıimı de ona delice aŞıktı . Roma diploması mahfellerınde 

. .• · h' · k- Dr. Rinteln, bu yeğeni Mata- yalnız bir sıkıntı hatırası bı-bıldıgınden ona ıç ınanı yo A k hr Fakat esrarengı"z fi Har sayesinde, vrupa siya- ra mıı · 
tu. Nihayet Romaya .se r ta- mürebbiyenin göz kamaşhrıcı 
yin ederek onu Vıyanadan setinin bütün uçlarının Roma- hayalini unutamıyan diplomat-
uzaldqhrdı. da toplandıi'ı 0 sırada, en gizli Jar çoktur. Rinteln hareket et· 

Esrarengiz bir şeyleri öireniyordu. mezden bir ıün evel Marlen dt 
mUrebblye Esmer örUmcek kendi iJıkJarına allah ısmarladık de· 

Doktor Rintlen Romaya gel· Ağına takdıyor meden Romadan ayrılmışbr. 
'- · li Rinteln'in en büyük kusuru Tesadu"fen ögw rcnilmi.+•r kı" Ma-dikten iki ay sonra ÇOK sevım 'l .... 

bir genç kız kapısını çaldı. gururu idi. Hitler-Mus!olini mO- ta Harinin bu ıakirdi Milino-

d lak.atı sıralarında idi. Sefir dan doiruca Muoih ıebrine Ancak on sekiz yaşlann a A 
Dolfuı'a karıı çoktan beri friz- tayyare ile uçmuıtur. vustur-Marlen Rigemeyer adlı bir k N · d 
lediai husumeti daha çok sak- yaya arşı azı propagan •-

Alman kızı idi. Sefir onu bir •· İ sının merkezi de bu ş~hirdi .•. 
d k lıyamadı. talyan kaynaiından akraba gibi takdim e ere ........................................ . 

"mürebbiye,, ııfatile sefaret· çıkan bir haberle Alman gaze- Bir şikayet 
haneye yerleştirdi. Bekir oldu- teleri Dolfus'un yerine Rin-
iu için bu hile Roma kibar tein 'in başvekil olması esası 
mahfelleri•i ~ok hayrete dü- üzerinde Hitler ve Mussolini 
,ürmedi. s,aece biraz dedi arasında Avusturya için bir ap-
koduyu mucip oldu. laşma tahakkuk ettij'ini bildir-

F akat Marlen fakir akraba diler. Bu "tecrübe balonu" nun 
rolüall ciddiyetle üzerine al- nereden çıktıiın1 öirenmek 
mııtı. "Dayıaı" tarafından Ro· güç olmadı ve Avusturya kabi-
ma diplomasi ilemlerine ken- nesi Rınteln'den izahat istedi 
dini Hitler rejiminin amansl% AYUSturya sefarethanesindeki 

Alsancakta gaz ve benzin 
satış barakalanndaki clektrikl' 
işler hava motör)eri civar rad
yolarında müthiı tacizat yap
makta olduklarından (motörlen 
mekıife) aleti konması alika
darlarca nazarı dikkate alın
ması bu•usuoda deliletinizi ri
ca ederiz. 

Alaancak karilcriaiz 
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Sabı§brmak 7. Ülemek 8. 8. Yepilemek man.) 4. Göstermek (Her- mak 4. Dilmek 5. içini a( 
kesin önüne çıkarmak man.) mak Üleıtirmek 9. Ületmek Tezekkür etmek - Çi-

Tevtin (etmek)-1.Denk- çek açmak, çiçeklenmek 
Jeştirmek 2. Elbelcmek 3. Tezekkür (etnıek) - l. 
Taylqmak Anmek (Takattur man.) 2. 

Tayakkun- l. Bilif, bil- Düşünmek (Teemmül ve nıü
me 2. İnan getirm~, inanç zakare man ) 3. Konuımak 
ıötürme, inanma 3. iyi bilme (Müzakere man.) 4. Köile-
4. Kökün, bilü 5. Öirenme, mek 5. Likırdı etmek (Mü-

iyi öğrenme 2 sahabe ve müzakere man.) 
Teyakuz - 1. Ayma · k d k 7 

S ki k 3 S k ki k 4 U _ 6. Uıgurma , u garına . 
a ı . a nu u . ya O k"" k 

k d ' urme mklık, uyanma 5. Uy u an T 
11 

.. 
1 

( '-) 1 Al 
k '- 6 v k eze u etme1'. - . -

alK:ma . Uzuglu aI k 2 B 1 k 3 s·· 
G ç ma • u arma . uz-

T eyessür - 1. enez d ki k 4 s· 1 k 5 e enme . ın eme . 
olmak 2. Kolaylanma, ko- Yüz suyu dökmek 

laylaşm~ Tezelzül (etmek) - 1. 
Teyıt (etmek) - 1. Ger- D k 2 K ~ k 3 

eprenme • aır~ama . 
çeklemclc 2. Güçlendirmek K k 4 K·· l k 5 

oma~ma . ove eme . 
(Takviye man.) 3. Kollamak Sallanmak 6, Sarsılmak 7. 

(Himaye ve takviye man.) 4. Seygcnmek 7. Sıltımak 9. 
Pekmek 5. Perıitmek 6. Tebrenmek 
Perkiştirmek 7. Sağlamla~- T - 1 B ı k 
tırmak czepzup) _._ 

2 
. u ga 

r . . k Ç (Kargaşa man. . Bulanık-
eyıt ettırme - m- w 

ı t k lak (Mec.) 3. Dag-ınıklık, dar-
a ma madağınhk 4. lkirçcnme 5. 

Tezahür (etmek) - 1. 
Açılmak 2. Belirmek 3. Bil- Karcaşma 6. Kargaşa, kar-
girmek 4. Görünmek 5. Gö- gaıabk 7. Karıııklık karma-
-k k _ karış olma 

zu me 6. Kozünmek 7. Pel- T .. (etmek) - 1 
ıürmek ezevvuç 

1 
• 

T Almak (Karı a.mak man.) 2. 
. . ~zat - 1. Aynhk 2. Evlenmek 3. Kan almak, 

Bırbırıne uymamazlık 3.Kar- k d' '-
arı e mmcK 

şılık, karşuluk, karşı karşıya Tezeyyün (etmek) - 1. 
gelme 4. Karşıtlık, karşutluk Bezenmek 2. Düzenmek 3. 
S. ·T crslik 6. Uymazlık, uyu,- Düzünmck 4. Giyinip ku
rnazlık şanınak 5. Gönenmek 6. 

Tezauf - 1. iki anca ol- Kuzanmak 7. Süslenmek 
ma 2. iki kat olma Tezhip (etmek)- 1. Tür-

Tczayüt (etmek) - 1. tclemek 2. Yaldızlamak 
Artma 2. Aşılmak 3. Çoğal- Tezkir (etmek) - l .An
mak 4. Ôklimek 5. Tahra- damak 2. Anmak 3. Bışkar
mak 6. Üremek 7. Ozremek mak 

5. Yaymak (Gizli birşeyi Teırih ameliyesi - Dilr 
herkese duyurmak man.) Teşrih (etmek) - Orta . 

Teşhiri silah - Çekmek etmek 
(Kılıç çekmek, tabanca çek- Teşriki mesai - 1. f 
mek) birli2'i 2. imece 3. Ôbelem 

Teşhis (etmek)- 1.Ayır- 4. Yardımlaşma 
mak, ayırt etmek 2. Seç- Teşrinievel - 1. Bürkü 
mek 3. Tanımak ayı 2. Koç ayı 3. Orta gi 

Teşkil - 1. Biçime koy- Teırini.sani - 1. Esme 
ma 2. Kılık verme 3. Kur- ı 2. Koş 3. Kuş 4. Kurtuyu 
man 4. Kurum ay 5. Küsku ay 6. Son ~ü 

Teşkilat - Yasa (Nizam 7. Ulu ürgön 
kanun man.) Teşvik - 1. lsteklend 

Teşkil etmek - 1. Bi- riş , istek veri~. istek uyan 
çimlemek, biçime sokmak 2. dırı~ 2. Teme 
itmek, itimek 3. Kılıklandır- Teşvik etmek - 1.Ayu 
mak, kılık vermek 4. Kılmak mak 2. Ayartamak 3. Bu~ 
5. Kurmak 6. Taslamak 7. gunnak 4. Davran dırmak ! 
Yaratmak 8. Yasamak Dchmerlemek 6. Dürtmek 'i 

Teşmir (etmek) l. lhktırmak 8. Kızııtırmak ~ 
Çemremek 2. Çımramak 3. Kı,kırtmak 10. Ön verme! 
Sığamak, sıvamak 11. Yalkamak 12. Yeltemel 

Teşne - 1. Dudaiı lrn- 13. Yol açmak 
rumuş (Te,nelcp man.} 2. Teşviş (etn.ek) - 1. A. 
İstekli 3. Susak 4. Susamış üst etmek 2. Aykamak S 
5. Susuz Depretmek 4. ~Karışbrmal 

Teşne olmak - 1. Can karmakarışık etmek 
atmak 2. istemek 3. Sus- Teşyi - 1. Gönder 2 
mak Göndürü 3. Gündürü 3. Yal 

Teşni (etmek) - 1. Çe- labı 
kiştirmek (Zem ve takih Teşyi etmek - 1. Esen· 
man. ) 2. Darılmak (Tayip ve lemek (Selametlemek man. 
tekdir man.) 3. ilenmek 2. Geçirmek 3. Göndermel 
(Tel'in man.) 4. Kötü söy- 4. ~önetmek 5. Ko1damat 
Jemek 6. Öktermek 7. Örütmek 8 

T "h ( t k) 1 B Uğurlamak 9. Uzatmak 10 
eşpı e me - · en- Ütürmck 11. Yola çıkarmal 

zetnıek 2. Okşatmak 12. Yolaldamak 13. y OU. 
Teşrif (etmek) - 1. Bu- salmak 14. Yola vurmak 

yurmak 2. Gelmek 3. Git- T etabu (etmek) - 1. 
mek . Bağlaşmak 2. Birbiri ardmcı 

Teşrıfatperes - Alkışçı 2elmek 3. Dirieşmek 4. Sı· 
Teşrih (etmek) - 1. Aç- ralanmak 5. Sıra vardı M'.ı

mak 2. Anlatmak 3. Ayır- mek 



Alameti Farıka 
Algopan Cevat 

Baş ve diş ağrılan, romatizma ve siyatik sancıları 
kullanılan ilaçların en faideli ve tesirlisidir. 

( 1 - 6 - 12 ) Jik orjinal teneke kutularda her ecza
neden arayınız. 

Bütün Türkiye için umumi sahş yeri lstanbulda Bahçeka-
pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki ecz~ne 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla daıma 
ALGOPAN isteyiniz. • 

ALGOPAN 

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösteriİen pi}o.tlu, pilotsuz kauçuk ko~salaii 
kasık bağları, düztabanlar ıçın .ta~~n .. kor~aları v gayrı ta~
doğan çocuklann vücutlanndak! ı~rılıklerı dogrultma cı, 
bazlan kemik hastalıkları netıcesı husule gelen kambur 
lukları 

1

doğrultmak için korsalar v~ kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerın çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve M uTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
15- 20 355 S.7 
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DENİZYOLLARI 
iŞLETMESİNiN 

Gülnihal Vapuru 
IJaıı dırınadaıı 

24 Mart PAZAR günü saat 
23 de İstanbula hareket. 

Gülnihal'in Bandırma' dan 
hareket günleri hakkında 

İstasyonlardan ve İzmir acen
teliğinden tafsilat alınabilir. 

2-2 (308) 
--- -- ~---:-----~- - . . 

Müjde 
Tecrübesi Parasız!. 

DÜNYANIN EN BiRiNCi 
TIRAŞ BIÇAGI 

Kırmızı Ay 
gelmiştir 

10 defa tıraş• edeceği 

garantidir 
Bir defa kullanan katiyen 

başka bıçak almıyor 

Türkiye umum deposu: 
İzmir Kuzuoğlu çarşısı An
talyalı Sait hurdavet mazası 

10 -13 (316) 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza \Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

uayene ane 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

r ·r .. 

, _____ _ 
Yety EXTRA 

Bıçakları Eşsizd:r 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERIDÇİLER No. 1 

llb4) 37 - 78 ( H 3 ) ,. 
Dok or 

H. İbrahiın Salo 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 
İzmir Emrazı Sariye Hasta

nesi Laburatuvar Şefi 
2 İnci Beyler Sokağı No. 41 
Hergün saat üçten sonra 

hastalarını kabul eder 
Evi: Göıtepe Abdüllezel 
sokak No. 32. Telf. 3686 

(11-13) 300 

Okumadan 
Geçmeyiniz 

Gerek nakletmek ve gerek 
her hangi bir sebeple ev eş
yanızı ve yalnızca mobilyenizi 
açık arttırma usulü ve yahut 
pazarlıkla satmak isterseniz 
doiruluk ve kanaatı kendisine 
meslek edinmiş olan fırsat art
tırma salonuna uğramadan ma
lınızı satmayınız. Çünki bu mü
essese size bütün kolaylıkları 
iÖsterecek ve eşyanızı en yük
sek fiyatla ve az komisyonla 
satacak ve yahut alacaktır. 

Adres: Yeni müzayede be
deıteninde 35 - 36 No. da fır
sat arttırma salonu Aziz Şımık 

Telefon N o. 2056 
2-8 h. 2 (374) 
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f etabuk _ (etmek) 1. Tevakki - (etmek) 1.Çe- Teveıgul - "etmek,, 1. Tevil - (etmek) 1. Çe-
. oirine uymak 2.Çakıtmak kinmek 2. Gocunmak, ıo- Mengermek 2. Ujraşmak virmek 2. Deiiıtirmek iste-

J. l1armanmak 4. Ürkütmek cunmak 3. Kayrılmak 4. Ko- Tevehhüm - "~tmek,, 1. mek 3. Döndürmek 4. Yans-
S. Yıldırmak 6. Uyuşmak runmak S. Sakınmak 6. Sak- Eymenmek 2. Kocunmak 3. nal 5. Yormak (tefsir, tabir 

Tetanos - 1. Daica 2. Janmak Kurmak, Kuruntulanmak,Ku- man) 
Domucu 3. Donpcu 4. Do- TeYakkuf - 1. Bailanb runtuya düşmek 4. Kuşku- Tevkif - (etmek) 1. Alı-
aucu 2. Dingi 3. Duriu, duruş 4. lanmak 5. Ürükmek komak, allkoymak 2.Beklet-

Tetebbii - (etmek)l. A· Tutkar Tevekkül - "etmek,, 1. mek 3. Durdurmak 4. Eile-
rqbrmak 2. Arkasına düş- Tevakkuf etmek-1.Bailı G6nül urmak 2. lşanmak 3. mek, eylemek 5. Pekitmek 
•ek, arkasını bırakmamak olmak (merbut ve muallak Tanrıya ııiınmak (takviye ve tahkim) 6. Per-
3. Barlamak 4. Eyretmek 5. olmak man) 2. Barın kırmak Tevellüt-Dojum iİtmek 7. Perklemek 8.Tur-
lrtelmek 6. İzlemek 3. Durmak 4. Dursunmak 5. Tevellüt etmek -1.Büt- ıurmak 9. Turguzmak 10. 

Tethiş -"etmek,, 1. Be- Durukmak 6. Eileşmek 7. mek, Do;mak 2. Toğmak Tururmak 
linledirmek 2. Korkutmak 3. Eilenmek 8. Güymek 9. Ki- Tev'em - 1. Eş 2. ikiz Tevfik edilen- Bulun 
Şqırtmak dirmek 10. Toktamak 11. 3. Kurda, Tevkil - "etmek,, Yerine 

Tetfin -- "etmek,, 1.As- Tuhtamak 12. Turdukmak Tevessü - ''etmek" 1. bırakmak 
tramak 2. Gömmek Tevakkuf mahalli - 1. Bolalmak 2. Bollanmak 3. Tevkir - "etmek,, 1. A-

Tetimme-Tükellik Durak 2. Eilek, eirek,eilik Genitlemek ) geaişlenmek. itrlamak 2. Saymak 3. Ulu-
T etkik - 1. Baju 2. lr- eirik ienit olmak 4. Kinkümek 5. lamak 

lef 3. Sınmak 4. Uygun Kel- Tevali - (etmek)l.Arası Sıymak 6. Sorunmak 7.Yay- Tevlit - "etmek,, 1.But-
JDek 5. Uymak 4. Suraltı 5. kesilmemek 2. Birbiri arka- ramak lamak (deve için) 2. Doiur-
Surav 6. Tergek 7. Terıev sından ıelmek 3. Koialaş- Tevessül - (etmek} Sa- mak, doiurtmak 3. Gunna-
8. Tökel mak 5. Sürmek, sürüp git- rılmak mak, Kunnamak (at ve eşek 

Tetkik ecmek - 1. A- mek 6. Ulamak 7. Uylamak Tevettür - 1. Gerilme için) 4. Kulanlamak (Kısrak 
ratbrmak, inceden inceye Alettevah - 1. Arası 2. Kurulma (yay hakkında) ve sair hayvan için) S. Ye-
aramak 2. Oynaımak 3.Bar- kesilmeksizin 2. Arka arkaya Tevezzt - 1. Botrama nitmek 
Jamak 4. Çendele•ek 5.Çın- 3. Birbiri ardınca 4. Sıra 2. Paj'ıblma 3. Paylaıılma Tevriye - 1. Alttan alta 
lamak ( tahkik etmek ) 6. vardı 5. Sırb sıraya pay edilme söyleme 2. Gizlem~. 3.Ôrtük 
eenlemek 9. Etndelemek 8. Tevatür - 1. Aiızda Tevfik - "etmek,, 1. 4. Örtülü, söz 5. Ustü ka-

deJemek 9. rdemek 10. d l 2 Ula 3. Yayıaz Uydurmak, uygun ietirmek pah anlatma 
Sormak, soruşturmak 0 aşma · f 2. Yakııtırmak 3. Yaklathr- Tevsi - "etmek,, 1. Aç-

Tetkik ettirmek - 1. E-
4

· Yayılma - mak 4. Yaraştırmak mak 1. Bolartmak 3. Bollaş-
fİtmek 2. lrtetmek Tevazu - l. Alçak, KO- Tevfikan - 1. Göre 2. tırmak 4. Gendürmek 5. 

Tevafuk - (etmek) 1. nüllülük 2. Tılanmak 3. Yin- Karay 3: Uyarak 4. Yaraıa Genişletmek 6. Genitmek 7. 
Kelismek 2. Keliımek 3. Pi- gelemek 6. Yatırmak Tevfır - (etmek) 1.~- Kinkürmek 8. UI artmak 9. 
rikmek 4. Uyiu ielmek 5. Teveccüh - (etmek) 1. tırmak, arttırmak 2. Çogalt- d k i 
Uymak 6. Uyuşmak Ar kurmak 2. Çevrilmek, yüz mak Ya ma , 

Tevafür - 1. Artma 2. çevirmek 3. Doirulmak 4. Tevhiş -::: (etmek) 1.Kor- Tevsik - "etmek,,1.Ber-
Birikmc 3. Çoğalma 4. Ü- Dönmek 5. Düılenmek 6. kutmak 2. urkütmek kikmek 2= Peklemek 3.Saf • 
reme Gelmek 7. Gönelmek 8. Gö- Tevhit - (etmek) 1. Bi- lamlaştırmak 

Tevabhuı -1.Çekinmek nülmek 9. Yanaşmak 10. retmek 2. Birlemek 3. Bir- Tevsim (etmek) - 1. Ad 

~ 
İrkmek 3. Kaçınmak 4. Yazlınmak 11. Yönelmek 12. )eştirmek 4. Birletmek 5. Bir koymak 2. Ayamak 

orkmak 5. Uçkunmak 6. Yönenmek 13. Yüz tutmak tutmak 6. Birliğine inanmak Tevzi (etmek) - 1. Bö-
çunmak 7. Ürkmek 8. O- Teveccüh celbetmek - (vahdaniycti ilahi yeye iman l•klemek 2. Bölüştürmek 3. 

f1ikmek 9. YaJmzhktan kork- 1. Alkıt kazanmak 2.Yaran• man) 7. Dirneıtirmek 8.KOf'" Daiıtmak 4. İslermek 5. 
pıak 10. YaJıuıumak ~---=m=•=k=---~~~~~~~~--'-'-"......=~-=-=-...........:m=•~k=---~~~~~------~P~•.l=ı.;bnL=..;;;~•~k~~a;;.ı....~•tm=:..;:e=k=-=6 • .____.._ 

> 
~ 
> :r: 

MADEN SUYU 
Böbrek, karaciğer rahatsızlıklarına, hazım
sızlı"' a karşı en iyi ve şifalı madensuyudur. 

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

TAZE TEMİZ UCUZ 
ll_JAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERı 

Bamai Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoilu hanı karşısında 

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

iç ticaret uınum müdürlütünde 
30 İkinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine iÖre tesc 

edimiş olan ecnebi şirketlerden Amerika tabiiyetli "Singer Diki 
Makinesi kumpanyası,,nm Türkiye umumi vekili haiz olduiu sa 
lahiyete binaen bu kerre müracaatla şirketin İzmir ve Manisa v 
layetJerile mülhakatında mevcut şubeleri idareye tirket namın 
yapacağı işlerden doiacak davalarda, bütün mahkemelerde dav 
eden, edilen ve uçüncü tahıs sıfatile hazır bulunmak üzere iz 
mirde mukim şirket memurlarından Yusuf Ziya oilu bay Ahme 
Hamdiyi vekil tayın dtiğini bildirmiş ve lizımrelen vesika 
vermiştir. 

Keyfiyet kanuni hükümleri uygun görülmüş olmakla ilin olunu 
824 (384) 

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

19 3 5 e kadar 
Fransız ieneral konsolosluiuna yahut lzmir Fransız tıcaret 

odasına müracaat edilmelidir •.. 

Denizyolları acenteliğinden: 
Denizyollan itletmesi vapurlarına İzmir limanında tah•il 

Yeya bu vapurlardan tahliye oluaacak eşyayı ticariyenin tah· 
mil ve tahliye ücreti bir sene müddetle talibine ihale olunmalı' 
iizere 21 Mart 935 Perşembe gününden itibaren 20 ıün mild· 
detle münakasaya konulduiuadan taliplerin 10 Nisan Çarıambı 
ıünü saat 15 te İzmir acentelik binasında yapılacak açık iadir• 
•eye ittirakleri ve bu baptaki feraiti anlamak iıtiyenlerin şim· 
diden acenteliiimize müracaatları ilin olunur. 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Yiole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 4-13 (218) 

22-25-29-1-5-8 (382) 

Bir hırsız yak•landı 
Mersinlide Bornova cadde

sinde Mehmet kansı ltayan 
Zebranın kapısıadaki asma ki
lidi açarak içeri giren ve bir 
takım eıyasını bir çuvala dol
dururken ıuçüstli tutulan lbra
bim oilu canbaz Ahmet adli-
yeye verilmiştir. 

Hıreızllk mı? 

Çorakkapıda çorak sokaiıın
da Hacının evinde oturan Ha
san kızı Naciyenin evine misa· 
fir Kiden Selim kızı Leman ta· 
rafından bir tarpasınıa çalın· 
dıj'ı iddia edilmiftir. Zabıtaca 



~-Mart t•a• 

Herfiata 
. Satış 

.. ~zımct dolayısiyJe satış, 
0nunıüzdeki cuma rünü yani 
••rtın 22 inci günü sabahl~yin 
saat 10,5 da Karantina maka
sdı ~&rtııındaki Mitat paşa cad-
eaınde 9 no. Ju hanede bir 

ç?k lükı ve nadide mobilyeJer 
bilınla üzaycde satılacaktır. Satı-

cak etya meyanında gayet 
hilu cevizden mamfil tuvalet 
tek ve çift kanatlı aynalı do-
laplar iki direkli bronz kesme 
karyola, lauvman tuvaletler ko
lllodinolar, ıemsiyelik hezaran 
talanı 9 parça, Amerikan ka
~~_Pe 2 koltuk, kabine, Ame
rı.:aa saat kadife koltuk takımı 
9 P•rça, açıhr dört köıe masa, 
lllıibinin sesi salon gramafonu, 
Japon vazolar, sandalyeler, 
laİflu ayna, halı, ve seccadeler 
Ye saire bir çok mobilyeler bil
lllGza yede satılacaktır. Satıı 
Petindir. 

Haınif: lıbu satıf acele ve 
:::i1alar gayet lika olduiua

dvbal iftirak edecek zevat 
~it İatifade edecektir. 

Aclrea: Yelli Miizayede be
cleateninde 35 - 36 No. da Fır
lat artırma ulonu Aziz Şumk. 
_Telefon: 20S6 3-3 (375) 

Kiralık Hane 
İkinci Kordonda Alman 

konsoloshanesi arkasında 
426 eski 166 yeni numaralı 

Veni Asır 

/~/ 
~ 

I I I \ 

( .... 9\ 

/ 
iki katlı altı odah konforu 
haiz bir ev kiralıktır. Gör
nıck istiyenlerin ikinci Kor
donda (189) numaralı Bay İs 
-.u Hakkının hanesine mü• 

Dostlannıza sorunuz size (KREM 
_racaatlan. 9- 10 P E R T E V ) in esrarını söyliyecektir 

Kanzuk öLsürüJ- ~urubu 
(S lropektoral ) 

En muamüt öksürükler, bronşit, nefes darlığı ve boğma
~~·~ kat'i ila~ıdır. Göğüsleri zayıf olanlar da vikaye edici 
tesın şa• .... 1 kka f r. Her eczencde bulunur. 

"1"-

ıZ Mı R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirke!~ 
~ıı,.1.1 rı :\Jtrke~ ve F~hrık:ası: lzmırclt> lı:ıll.ıtpırııtl(lıtılır 

G Y11r11 PomuiJundan At, 7 aggare, Köpe/, 'JOŞ, DetJlrmen, 
eyık ve lt>IJlak Markalarını lınvı lıt>ı , , \ ı halıot h •zı 

ıuaaı t ,.,._ k 1 il 
•ut- le o up ma arı Avrupaııııı ":ıı tıp ıııı•u-111 

catııııt fıtıktır 

Telefon Ko. 2211 ve 300'7 

-Z-el .. cıaf adre•i= Ba7rak .ıamlr 
(il ı P~r. 

--~~~ •• 24 il 

~ek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
lcn r, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çe,itleri. 

FJATLARIMIZI İSTEYiN Z 

H. 1 

Ademi iktidar 
V"E 

Vakitsiz ihtiyarlık 
HOBllOBIN 
H b• t bJ ti • • Erkeklerde ormo ın a e erı. Yakıtsı= ih-

tiyariıgın 6nüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel a-evşek
liiini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul 11 Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flatı 1so kuruttur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

1 - 60 (376) 

GRIPIN 
. ~n •lddetll ba, qrllarını derhal keser . 

Grıpın bütün ağrı, sızı ve sancılan dindirir. Nezleye, grıpe 
diş, bel, sinir, adele ağnlarına, romatizmaya, üşütmeden müte
vellit ıstırablara karşı bilhassa müessirdır. 

{!!] ~ 

1 1 
Radyolin dış macunu fabrikasının mu eha sıs kimyagerleri 

tarafından imal edilmektedır. 

Sahife tt 

Anneler Çocoklarınız 
için ilk ~ amava 

ı~l.KTİN 
ile başlayınız 

Çocuk hastahldan mutebasıııı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti huausiyede hazırlanan 

• Çocukta bazımaızhk, 

LaA ktın sancı, ishal ve kusmalar 
varsa onları giderir. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkışbnr. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtanr. 

Umumi Depo ; 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

Kaıagrlp 
TABLETLERi 

Bat Agnsı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 
T emamen Geçirir 

ismine Dikkat Ediniz 

a adetllk kotusu 7 ,11 kuruttur 

-Cjeçmiş ols.un ! 
~ Tlt oldu smıa? 

• 

-~öJjk> oJdu, 
çilnki 

POKER 
PL•Y 
TRAŞ BİÇAGI 

• 
Jmum Deposu . 

Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemış) 
Ticarethanesidir. 

I nşaatını" i~in atidekiihtıyaçJarıoızı pek omuı f ı yatlarla 
tem1n etmek ıaterıeniz Halım aga çarşııuula 

Kavalah Hasan Ntıri 
ucaretbaneRinfl müracaat e<l10iz 

ÇIME•TO 
ÇMllulr demlP ve her nal Qlçeldl 

Çını ve levazımı sıhhiyeden lal>halar ve bunla11n 
· tlllt1ilatı snvaı banyolar ve tttmosı/o,;ı;/Jve her cins 
"""1aklar ve kanaUzasyon için demJtlilkme • borak!ı 
ve /ngiliz künkleri ve bunların te/trt-.tlli wsaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etm• 

Yerll Çlmentol•r, Batan •••••••• 
E11 •a .. ıt ••••itle 

••l•z•••zd• S•llllP 

lzmir Memurları istihlak 
Kooperatifi Bakkaliyesi 

Her aile reisi evinin erzakını satın almadan önce bir defa 
kooperatifin modern bakkaliyesine uğraması kendi mcnfaatı
nadır. En nefis hilesiz ucuz erzak ve yağlar orada bulunur. 

Harareti yüksek dayankh meşe kömürünün kilosu ( 4 ) 
kuruştur. Nefis Urfa yağları peynirlerin çeşidi b lunur. Fi
atlar her yerden ucuzdur. Toptan alanların malları adresle

kadar gönderilir. 
Kemeralbnda birine! Mıhcılar sokağı 

3 H. 23-26 (157) (Eski İğdeli Kahve) 



Yeni Asır 

BAG, SEBZE, TÜTÜN FİDESİ, KİMYEVİ GÜBRELERİ 
gürbüz fidanlar alabilmek 

RAHMi HACIDA VUT 
ıçın mücerrep kimyevi gübrelerimizi 
CEZAIR HAN - Yemi' Çarşısı 

1 Z M 1 R 

katiyetle tavsiye ederiz. 

Telef on : 3809 

Fra~elli Sperco 
VaDur Acentesi 
RO'ı' ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru 8 nisan

dan l l nisana kadar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

ULYSSES vapuru 20 martta 
beklenmekte olup yükünü bo
şalttaktan sonra Anvers, Ams
terdam, Rotterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

CER ES 25 marttan 28 N arta 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

ROLAND motörü 20 martta 
Rotterdam. Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote-
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacakbr. 

VIKINGLAN vapuru 2 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya li-

' manları için yük alacakbr. 
~ATIONAL STEAM NAVIGA 

TION Co. OF GRECCE 
Jzmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
~AMESIS vapuru 19 Martta 

lzmirden (doiru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

RINOS vapuru 20 nisanda 
~ ( Doğru ) Nevyork için yük 
'-alacaktır. 
IŞERVİCE MARİTİM ROUMAİN 

r Garbi Akdeniz için ayda 
ir muntaz am sefer. 

PELES vapuru 6 nisanda 
lgelip 7 Nisanda Malta. Bar
f lelon, Marsilya ve Cezaire 

hareket edecektir. 
ALBA JUL YA vapuru 1 

)mayısta gelip 15 mayısta Malta, 
\,\ Cenova MarsiJya ,BarseJon ve 

Cezaire hareket edecektir. 
dandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2050 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aoa~ 
s 

İkametkahını Birinci Kor
donda Tayan~ Sineması civa
nnda 222 Numarali eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı ·muayenehane-
sinde kabuı eder. 1 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 J 

(25) H.3 

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

Zf'e & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LlNlE 

AJ h.. Y !\. vaonru ?1 11"!1\rtta 
Anver, RoH~rd::ıım. H::ımh•n·rr 
ve B:r,.mcn }imanlarına hareket 
ed~rplrf; ... 

Al(K A V""Dtıru 31 w~ .. Ha 

h ... l .. 'Pt\İ,,nr. 4 ,,;..,ana lr~r A.N
VERS, PoHerd~m VP I·fambt1r,... 
ve Rremen limanlarına yük 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

DHE ELLERMAN LINES L TD. 

OPORTA vapuru 21 mart· 

ta Livcrpol ve S\•ensea 'dan 

FLAMINlAN vcıDuru yirmi 

JEROM PUSIÇ 
VAPUR ACENTESi 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 

UNA vapuru 24 marttt 
Pire, Candie, Calamata, Tri-
yeste ve Yugoslavyanın liman
ları için yük alacaktır. 

Y o!cu ve navlun için tafsilat 
J. Pussich acentesine müracaat 
ediniz. Kordonda Cemal Cen-

alpr~lrh•. s iki martta Liverpoo! ve van-
SA~OS vapuru 1 t; nioı~Pda 

deli han 13-14 (Tel.2548) 
N. B. Vapurların isimlerine 

ve muvasalat tarıhlerinde mes
uliyetimiz yoktur. hekle1"iyo... 1 nioııan;:1 h\dar sea'dan 

Anv~rs, Rottndam. f-{atnJ..nrg THURSO varmrn 
ve 'Rrem'"-" icin vül< ~'"!'"'lrtır. 
A~1\t1EMFNT H. SCHULD 

H;:ırnbur'?' 
TROYRlJRG V"1')11'"ll ')~ 

manımızda Londra ve Hull için 

yük almaktadır. 
DELOS vapuru 21 ITl 'l "tta 

~ ~~~!!'"!il ..... 

Talebe Velilerine 

martta hPlrlt-n"vo,... HA ~\1BURG 
ve ANVr.'RSTJ:N viik r?karıp Brcmen - Hamburg ve Anvers-

İlk ve orta mekteplerde oku
yan ve her hangi bir dersten 

geri kalmış çocuklara ders ve

rilir imtihana yetiştirilir. Mual

lim derslerini evlerde verir. ls· 

tiyenlerin gazetemiz idare mü

düriyetine müracaatları. 26-8 

A NVJ:'R ~. ROTTFRDAM ve ten beklenmektedir. 
J-tAM'RURG limanlarına yük 
alar~1-tn·. 

NOT: Vürut tarihleri ve 

NORBl lRG vaouru 28 mHt· vapurların isimleri üzerine mes'u 
ta bcklenivor. Hambıır ve An-
vt-r~tt-n ,,ül,. r•'karac-akhr. liyet kabul edilmez. 
pı;-N NORC::.KF. 1\~JDT)ELHAVS !!!$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
LINJE nıs A/S SPANSKE~ 

1.lN lFN - OSLO 
BANDEROS va nuru 23 mart

ta bekleniyor. Di .. npe ve Nor- \ 
ve~ 1im::ınlnrın:ı viHı: ~Jac::.ktır. I 
NEPTUN ~ı::N N AVIGATION 

COMOANY L TD. Rudapest 
Ti SZA vaouru 20 martta 

bekleniyor. Doii-ru Braifa, Bu
dapest, Bratislava ve Viyana 
icin yük alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHW 

roRPORATION 
EXILONA vapuru 2 nisanda 

hekleniyör. Nevyork, Filadel
fiya ve Boston limanları için 
yük alacaktır. 

EXMOUTH vapuru 19 ni
sana do~ru bekleniyor. Nev
york, Filadelfiya ve Baltimor 
limanları idn yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 ma
yısa do~ru bckleniyor.Nevyork 
limanı icin vük alacaktır. 

EXMINISTR vaouru 19 ma
yısa doğru beklenfyor.Nevyork 
limanı için yük al2caktır. 

AZ PARA iLE BOL 
ISIK 

YALNIZ IÇl GAZLI 

Lanr hala.-ı Temin Eder 

Mehmet Tevfik V urut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka-
bul edilmez. Ele1<lrik, Telefon ~hdzeınesi Deposu 

Birinci Kordon Telefon No. 
2001 _ 2008 PEŞTE~IAI.JCILAR 77 - 79 Tel. 3332 
········································································~~~····~~~···~~~~~························ 

Hayatı zehir etmeğe kafidir. Ancak 

Ferit Nasır Kremi 
Yapılalı nasırdan korkan kalınad 

en sert nasırı 2 • 3 ıliinde yokeder 
1 

lcım~ dikkat ediniz 

HiS fiEI~DI ., 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi:K FIRSAT 
Topan Halis Zonı?uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 

lzn ir Defterdarlı~J11dan: 
İssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

jhaczedilen Narlıdere Yıkık.köy civarında kain 14500 metre mu-

Sillndlr için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lnglllz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 

l
rabbaı bahçedeki 4/6 hissesi tarihi ilandan itibaren 21 gün 
müddetle sablıia çıkarıldığından pey sürmek isteyenlerin def
terdarlık tahsilat kalemine müracaatları. 8-13-18-22 732 341 

Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 
vardır. Satu; mahalli : Kestane pazarında No. 10 

(885) Telefon 3937 

Vapurculuk Türk Anonim 
SiRKE Ti 
İZMıR -İST ANBUL 

Haftahk Muntazam Lüks Ekspres Postaları 
4 NlSAN 935 tarihinden itibaren sefere başlıyor. Her 

PERŞEMBE günleri saat 16 da İstanbuldan kalkarak 
CUMA günleri saat 16 da İzmire gelir. 

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

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

müracaat. Telefon 3568 

OTEL BRISTOL. 
Birinci Sınıf ---

--Lüks Otel 
Bütün lzmirliler burada buluşurlar 

== T epebaşı Beyoğlu === 
Müsteciri: BUtUn lzmlrtllerln teveccUhUnU 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR 

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

Adres: 

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

Telefon No. 2 4 t3 P. K. No. 234 IZMIR 

Eczacı Kemal Aktaş 
Eczanesi Hila l 

KOLONYA VE ESANSLARI 

( Gönül ) Baharçiçeği, Altınruya, Fulya, Yasemin, Leylak. 

Menekse. Sonhatıra, Akşamgüneşi, Amber. 


