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Haraççı 
KAJllJEŞJ-'ER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. _I 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

nı or 
Rakamların 
Uyandırdığı 
Umutlar 

~-------~-------------~~----~--~------------------------------------------~~~-----------------

Bay Bitler dcen ır Con Simona 
d'~i~ bülbül sesi baharın gcl
?ını muştular. Sert bir kıştan 

~1• an . adamlar icnçlcşir ve 
b 1•çleıırler. Ulusal dirim de de 

' 
Şark misakı hakkında izahat 

Tuna ve 
verdi 

.~naltıh, lcaranlık günlerin ge-
11 c kaldı,2'ını duyuran sesler 
•~rdır: Onlarla lcarşılaşmca, 
Koılcrınıiz önünde sonsuz bir 

!ilk ~örüşmelere ait tebliğden birşey anlaşılmıyor. Almanya 
., Uluslar arası l>~~[ğine hazır görünme&e çalışıyor • 

K7~t evreni açıldı,2'ını görürüz. 

011fısel ~u!u~umu.z n~ olursa 

1 ~n,, kotu 2'orenhlderı d'ağıtan 
·es ~rın hiç eksik olmamasını . 
1•lcrız B' · , · ızı yarına be~lıyan İstanbul, 26 ( Husu-dlll_.utl~r oJmua yaşamanın ne 
'2'erı olurdu? Onun içindir ki 

~af anıl~ra sevimsiz bulan kim
y:tr. h{Je ulusal genliğe iİden 
ı, hu ız ıyen beş on rakamı bir 
\': dır f~rkıaı 2'ibi duyarlar. iç 
ve 1. ııyasaya dokanan tezler 
le . antıtczlcr arasından istcdiktak sentezi çıkarmak için bu 

1 •rnlara dayanırlar. 

tı ş bankasının genel toplan
sında ok 

dök ·· v" onan raporun ortaya 
kalktu2'u rakamlar Türkiycnin 

ınnıa sava d k d Ytrinıf' b. tın a ne a ar 
2'Östcrdi ır yolda olduğunu 
lıyoruz ki .Onlara bakarak an-

1 - T·: k· zorlu d .. ur ıye bunaltının en 
tir. Büt~ncnıeçlerinden 2'eçmiş· 
l~rın Yok" d~rJ!~!·~ ~e sı.kmtı .. 
2ıbi S?'İtti v .•~ıl~ıgım, ışlerın gül 
Sadece :uıı dı•erecek değiliz. 
hr. Şınıd'unaltının hızı kırılmış
hir k ı kalkınmaya do~ru 
öd a ış •ardır. Bütün acunda 

e?1e ve harcama gücünün düı· 
lllcsı ıonucurıa varan b l 
alışverişi de &'Ünden .. una b, 
nııştı B" "k k . gunc azalt
kcz ~I u1u rızdcnberi, ilk 
"'erişim~:• .. dıı pazarlarla alış 
illi b J yukselme çaiına 2'ir
ıc. t ulcul ~uyor. Rakamlar bu 

2 arı ~~· 2österiyor. 
akı I~ uk.lkenin genel alışveriı 
ıan' • 1 canlılık uluaun ka
hi ~nı .arttırmıştır. Bu ulu orta 
nı ~ . eyıı de,2'ildir. 1934 bütçe
~·z;n fÖrünüşü sözumüzün en 

2 n 1 bcl2esidir. Zira rakamlar 
nı:t~n yıl bütçe&ıinin denle ı:-it
ra e ~almıyarak toplanan pa-

nın hır .. k' 1 ' . . 
d.. once ı yı aan yırmı 

Ort 'J • 
2'Ö t ~1 yon lıra artık olduğunu to; ckıyor. Hele bu artıklığın 
rno~a 1 harcama vcrgilerilc 
değ:r':i~' gcl!rindc o!ması özel 
köy} d ır. Zıra kentlerde ve 
harc:r e YUrddaş'arın ödeme, 
bund 111

• •• ~üçlerinin arttı~ına 
an ıyı örnek olmaz. 

b' Bununla beraber daha canlı 
~r kalkınmn . çin kurulan ac 
n~ k b" f ~ hen .. om ınezon arın vcrimlcrı 
J uz alınm~mıştır. Gelecek yıl-
.... •rı? geçenleri hiç aratmıyacaüı-
·•• ınanab T · ·r k 6 

ülk 1 ı ı.~ız. ür iye, ba,ka 
8 e erden oncc k •ı· k undan k. . ~ .ınaca tar. 
ııın a· ımscrıın ışı;.ili olma
Yük .. ıze yardım eden iki bü· 

oz (Unsur) vard!r: 
birBufdlardan. biri nüfusumuzun 
. yı an hır yıla büyük ve· 
~1:d1~rlc. artmasıdır Ôteki~i de 

ustrın•. . h" ' •er T .ızı, ıç oıınazsa ilk 
ku~ı ış yıllarında, zo:fokJardan 
d aracak o' b. .. d·· O a cnd" . ıan ır oz ur. 
eski oı::trı.. gelişmc!cri çok 
bol çetitl ulkc1cr gibi sayısız 
olmaıkla b;;abdcğ-il, ~c~~di az 
ucuz eş a , er. saglam ve 
End.. r r~ o.an ıhtiyııcımızdır. 
bu i~~t~~~.•zı gürbih. lcştirmcktc 

- •1 ozun (Unsurun) oynıya
cagı rol büvliktür. Modanın 
kuyruğuna takılarak istekleri
rı1izi ona uydurmak gibi öko· 
nonıik bakımdan yıpratıcı bir 
durumla kuşılaşmıyacağız. Bu 
alanda daha realist o!acağız. 

Buradan ·· l · · · 
lcöyJcriıniz.e 2"0Z .erımkızı . yi?e 
Köylü .. .. çcvırme ısterız. 
tıl m~~un borçlarından sıy· 

nıası ıçın bir yoJ b I u unma-

si ) - Paristen bildi- ır . 
riliyor : Fransız par-
lamentosu Fıansız. fi. 
losunun nrttırılmasına 
dair proğramı da 
ekseriyetle kabul el
ıoiştir. 

Hitl :-- fizahat 
v rdl 

Londra, 26 (A.A) -
Royter Ajansından: 

B. Hitler dün Al-
manyanın siyaseti hak-
kında ve bilhassa 
şark misakı ile Tu· 
na misakı ve Alman
yanın cihan sufüuua 
yardımı meseleleri hak
kında iuhat vermiştir. 
İn2iliz esmi mc-tbafili
nin düıüncelcri nikbi
nanedir. Almanlara gelince, 
bay Hitlerin başlıca düşünce· 

sinin İniriliz nazırJarıaa Alman
yanın harici siyasetini anlatmak 
ve alelhusus Almanyanm Sov
yet Rusyadan kuşkulanmakta 
olduj-unu bildirmek olduiu 
söylenmektedir. 

İuyili.:lcrle 9öri;~rnelerde bulu
nan Alman dı~ i.şleı· ba7.'<ım 

Barnu 1"011 .\'euralh 
Tur.a misakı 

Royter Ajansı, dünkü gö
rüşmeJerin B. Hitler tarafından 
Tuna misakına karfı Alman
yamn takıp etmek tasavvurun
da olduğu hattı hareketin iza
hına inhisar etmiş bulunduğu 
bildirilmektedir. 

•••••••••111111111c1111111111e111111111111 

ıını isteriz. Köylere ve köylü· 
ye 2'Östcrilecck kolaylıklar bü
tün ödeme dcnkli~imiz üze
rinde en büyük umutlara yer 
verecek kabarıklıklar uyandı

racaktır. Bunca zorlukları ye
nerel~ birkaç yıl önceye kadar 
hayal sanılan büyük endüstri
nin temellerini kuran devlet, 
Türk köylüsqnün borç yükünü 
birçok yıllara ayırarak yeğnik
JetebiJir. Bu oğurda ne yıpılıa 
çok görülemez. Türkiycnin 
lcalkınıtıa savaşında bu adımın 
deieri büyük olacakbr. 

~-'rk:.et. :&11Sf:n 

Macar başvekili Uluslar Kurumundan Macaristanın 
Silahlannıada hak denkliğini istiyecektir 

Hay Sa!JJ11<'1l 'l'C J,_,ı1, ıt 

Uluslar kurumu 
CENEVRE, 26 (A,A) - Al

manyanın mecburi askerlik hak
lundaki kararına dair olan 

Fransız notasını tetkik etmek Rayşcer Rayş{iilırerin ikametgahı önihıden gerer/um 
üzere uluslar kurumu konseyi Fransız·İngiliz tebliğinde mün- Ulusal birlik fırkasının Bu- Uluslar derneği izası olduğu 
15 Nisanda toplanacaktır. deriç bazı meseleler hakkında dapeıtede akdettiği bir mitini'- için ayni talebi bu derneğe bil-

ilk görU,melere cereyan etmiş olduiu beyan de nutuk söyliycn başbakan direcektir. İtalyan dostlarımıza 
alt tebliğ edilmektedir. Bu görüşmelere B. Gömböt Anupa vaziyt:tini ve ıimdiye kadar dostumuz 

Berlin, 26 (A.A)-İngiliz na- yann da devam edilecektir. çok tehlikeli bulduiunu çünkü olduklarını İspat edenlere gii-
zırlarile Alman devlet adamları Macar ea,veklllnln Anupa buhranını halletmek güvenerek gayeye eriıeceğimizi 
arasında yapılmış o!an görüş- Sözlerl iıtiyenlerin meselenin cevheri:. ümit ediyoruz. 
meler hakkındaki bir tebliğde Budapeşte 26 (A.A) - Maa ni aramadıklannı ve daim~ b~ş- Macaristan uluslar arası mü-
bu görüşmelerin 3 şubat tarihli car Teliraf Ajansından : ka ulusları aaaıl kendılenne nasebetlerindc siyasal ve öko-

=================~========= nmedu~leri~ d-iln~~~ Mmikn~binazud~me~~ 

General Kizım Dirik 

Şeker istihsalatımız altmış bin tonu 
Buldu - Ziraat işçilerinin vaziyeti 

1'uli General X<i:wı Diri1~ 
İstanbul, 26 (Hususi) - Bay 

Hilminin saylav seçilmesi üze
rine boş kalan birinci Şark 
umumi müfettişli,2'ine İzmir va
liıi General Kazım Dirik'in ta· 

yini karar alhna alındıiı kuv
vetle söyleniyor. 

Ziraat ı,çnerlnln 
vaziyeti 

İstanbul, 26 (Hususi)- Öko· 
nomi bakanlı it kanununda 
ziraat amcleaine ait hükümler 
hakkında Ziraat bakanhj'lnın 
fikrini sormuştur. Adana ziraat 
odasından da bu hususta bir 
rapor ı:-öndermesi istenmiştir. 

Şeker İstihsalallmız 
Ankara 26 (Hususi) - Şe

ker fabrikaları memurlarından 
kazanç vergisi alınaca,2'ına *da
ir olmak üzere büyük Kamu
laya bir kanun layihası veril
miştir. Son tedkiklerc göre ıe-
ker istilısahıtınuzın 60 bin to
na yakın o!dugu anlaşıldı. 
Şeker fiatinin indirilmesi et

rafında tetkikler devam ediyor. 
Kamutayda ı,ıer 

Ankara, 26 (Hususi) - Ka
mutay arzuhal encümeninde bi-
riken arzuhallerin ıayısı 500 Ü 

buldu. 

rini kaydettikten sonra demi~- atJarımda kaydetmek istiyor. 
tir ki : Bütün meselelerin hepsi birdea 

Avrupa vaziyetini hakiki ola- halledilmek mevzuu bahis ise 
rak halletmek istiyen kimse ruznameye maliye ve ökonomi 
maj-lôp vaziyetlere kartı ya· meselelerinde konulması lizım 
pılmış olan haksızlık ve haka- bulundu,2'u kanaatındayız. 
retleri ortadan kaldırmalıdır. Alman gazeteleri ne diyor 
Almanya hukuk müsavatı iıte- Berlin, 26 (A.A) - Volki-
di ve bu müsavat kendisine fer Beobahter iazetesi Alma• 
verilmeyince hükümranlık hu- - İngiliz mükilemeleri hakkın-
kukuna istinaden buau bizzat da tefsirlerde bulunarak -müza-
kendisi aldı. Macaristan bu kerelerin fimdiki vaziyeti hak· 
yoldıı. Almanyayı takip edemez. ~·oırn t> 11cı iill1ıifeilc -

Santrfor Berber Olursa 

- Dünkü gollerimizi Ofsayd sayan hake°' sizdiniz deiil m: 
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Ödemiş incir 
Müstahsilleri kooperatifi 

kurban edilmiyecektir Keyfe 
Ortakların hakları aranacaktır • • 

()üzel Ödıııııi~teıı bir manzara 
Ödemiş ıncır mü.tahsilleri izahat Yermiş, kooperatifin en-

kooperatifinin itleri yolunda dişeyi davet edecek hallerle kar-
iitmediii için mürakıplar hey- şılaşhi'tnı mürıtkıplii'in ehcm-
eti unıumiycai bu ayıa 23 üncü miyet ve tesirini anlatmışhr. 
iÜnü fevkalade ıçtimaa çaiu- İdare meclisi hesap verme 
ıaışlardı. Ekseriyet nisabı hasıl gününde kaçkınhk ııöstermekle 
oi:nadıiı için toplantı yapıla- şimdiye kadar devam eden ve 
r.ıadı. Meclisi idare azasrndaa düzgünlükle tavsife imkin bu-
yalmz iki ortak içtimaa gel- luıımıyan hareketlerine bir ye-
ıniıti. nisini daha iliYe etmif oluyor. 

Kooperatif bqkaıu bay ec- İçtimaa gelmiı olan ortaklar 
ı .tcı TaTfik Ya dijer aza top- kendilerine hususi surette ye-
lantıya itfuak etmemiflerdi. rilen izahah dinledikten ıonra 
Ekseriyetin toplanmuma mui teslim ettikleri malların sekizde 
olmak için muhtelif ıekillerdo üçünün halen sablmaınış oldu-
telkiaat ve tesirat yapılmış ol- ğunu öğreuince hayret ve teeı-
duiu anl~ıhyordu. ıür içinde kalmışlardır. Ortak-

Umumi toplanh yapılama- !arın haklarını korumakta göa-
makla beraber, ıolen ortaklar terdikleri haasuiyetten dolayı 
yine ortaklarda Manisa ıay- mürakiplero teşekkür etmişler-
lavı bay Refik Şeyketin vap- dir. 
tıi'ı bir hubıbal ile kooperatif Ortaklar 22 Niıanda ikinci 
raziyeti hekkıada teneVYür ot- defa toplantıya çaimJmışlardtr. 
1ek fırsatını b1114ular. Bu toplantıda kooperatifin itini 
Mürakıplvdon Bay Atıf da mantığın ye bilginin emrettii'i 

ôrtaklara kooperatifia durumu yollarda yürünmiyerek heaap-
ye fevkalido içtimaa daYotin sızbkla ve hayalperestlikle dav-
ne maksatla yapılmıı olduju ranan mesuller mutlaka sorguya 
hakkında umuai mahiyette çekileceklerdir. 

Pomaklar meselesi 
Bulgarlar Pomaklan Bulgarlaştırmak 
için sistematik tazyikler yapıyorlar 

Bulgaristanda Kircaali' de çı
kan " Blo More " ga:r;etesi Po
makların bugünkü vaziyetleri 
hakkında yazdıiı yazıda di
yor ki: 

"Genel harbe kadar Pomak
lar bilhassa çoba11hkla uir.:lJ
mıılardı. Yeni hududu11 çizil
mesi üzerine bu toprakların 
ökonomik teraiti deiiıti ve sü
rüler kışın Ege denizi kıyıla
rına i11emediklerinden dolayı ko
yun ticareti gittikçe azaldı. 

Pomakları• buıı-ünkü sefil vaz
iyetlerinin Ye bunun neticesi 
olarak hicretlerinin sebebi bu
dur. Buna rağmen Pomaklar 
Bulgar devletine bailı kalmakta 

ilkbahar yarışlar1 
Muhaaebei hususiyenin yıllık 

ilkbahar at yarışı proiramını 
hazırlamak için yarın baytar 
müdürlüğünde bir içtima yapı
lacaktır. Koşu sahasında icap 
eden tamiratın yapılmasına da 
başlanmııtır. 

ve ecnebi tesirleri reddeyle
mektektcdir. Bu fakir halka 
yiyecek daiitmak, ökonomik 
teıebbüslerini yeni tartlara 
uydurabilmeleri için krediler 
açmak. kendilerine tohum ver
mek, bazı yer){ileri kaldırmak 
muallimlerin hayat sevgilerini 
yükseltmek ve ecnebilerden 
para alan bazı tahrikçilerin 
faaliyetlerini kırmak lazımdır. 
Bütün bunlar Pomakları Bul
ııar devletiae bailıyacak ve 
ulusal hislerini uyandıracaktır. 
Bu mıntakanın münevverlerine 
düşen vazife budur. Ve bu yol
daki ıı-ayretleri muhakkak su
rette iyi neticeler verecektir. 

Vilayet kurultayı 
Vilayet genel kurultayı bu

gün öileden sonra vali gene

ral Kazım Dirik'in başkanlığın

da toplanarak 935 yılı bütçesi

nin müzakeresine başlıyacaktır. 

ELHAMRA İ. Milli Kütüphane 
SINEMASI BU AKŞAM saat 21 de 

Büyük eserler müsabakasının BEŞiNCİ filmi 

ESKiMO 
Dünyanın buzlarla örtülü yerlerinin sakinleri arasında 

seneler süren bir çalışma ile yapılan ve heyecanlı bir ser
ı:üzeşti canlandıran harikalar filmi. 

İlave olarak: PARAMOUNT JURNAL No. 9 

Buıı-ün 15, 17 ve 19 seanslarında 

Şopen ve Aşkları 
Son defa olarak gösterilecektir. 

fenl Asır .... -- ·-

Bergama Şaşal . kaynaklarında 
Tütüncüler bankası Tetkikler yapan profesör neler tavsiye 
U. heyeti kararları .. ediyor. Şaşal i e . .. t 1 k 

B-eJ'2"ama tütüncüler koope- Ş Ş Si yuz para Sa ı aca 
ratifinin yıllık beyt ti umumiye Şehrimizde bulunmakta olan büyük bir park yaptıracaktır. 
ictimaında iktisat vekileti ko- yüksek Ziraat enstiiüsil zirai Muhtelif yerlerden buraya aJiaç-
miseri sıfatile vilayet hukuk kimya profesörü bay F ondv !ar ve sakıılarla çiçekler ııön-
işleri müdürü Bay Fuat Yurd Hayde ile toprak enstitüsü derilmeie ve yerler;ne kan-
daş hazır bulunmııştur. şefi bay doktor Kerim Ömcrin maia başlanmıştır. 

Fuat Yurddv; dün Berza- Şaşa! kaynağında bazı tetkik- Şimdiye kadar bin adet ağaç 
madan dönmaştür. Kongrede lerde bulunduklarını yazmıştık gelmiş ve yerlerine dikilmiştir. 

·ı h' k 1 d b" Bu tetk'kl Ş ı Günen köyü altında yedi asır verı en mü ım ·arar ar an ı- ı er aşa, suyunun 
risi, geçen yıl kongresinde ko- çok sağlık verici ve fazla mik- evvel Selçukilor tarafından yap-

k b. t d d k tırılmış ve ondan sonra harap operatifın alacağı olan se en m ar a ra yo a tiviteyi ihtiva 
liranın borçlulardan defaten ettiğini bir kerre daha göster- vaziyette kalmış olan köprü 

· dört bin liraya tamir ettiril-
tahsiline teJebbüs edilmesi ka- mış.tir .. Şaş.al suyunda radyo . . 

d 
k mıştil'. 

randır. Geçen yıl konııresin e a tivıte mıktan yüzde on beş Bu suretle İzmirle Şaşa! kay-
bu alacağın beş senede ve mun- ve hararet derecesi 20 - 21 nakları arasındaki yol da ga-
tazam taksitlerde ödenmesi üzerindedir. yet kısaltılmışbr. 
kararlaştırılmıştı Fakat aradan Su müteahassısı olan profe- Şaşa) suyunun memurlar ka-
bir sene geçtiği halde. borçlu- sör bu suyun İzmir için operatifi tarafındım satışına 
!ar ilk taksitlerini ödeme teah- huususi bir istikbal vadet- gelince; bu da mühim bir iştir. 
hiitlcrini yerine aetirmedikle- tiJiini ve burada teneffu"s İ • Su Şaşaldan tanklarla zmire 
rinden heyeti umumiyece tak- yolu ile bünyenin imtisas getirilecek ve Almanyadan sıe-
sit hakkında evvelce verilmiş suretile radyo akteviteden isti- tirtilecek olan otomatik dol-
olan karar değiştirilmi,tir: fade için Enhalatuvarlar tesis durma makinesile şişelere dol-

Yeni idare heyeti intihabın- edilmesini, Kür evleri yapılma- durularak satışa çıkarılacakhr. 
da başkanlıJia bay Ahmet sını ve ayrıca yüzmek ıuretile İ1:mirde şişelerle beş kuruşa 
Hamdi, başkan vekilliiine bay istifade etmek istiyenler için de satılması yasak edilecek ve 
Nafiz, veznedarlıia bay Kemal yüz kişilik beton bir yüzme bir ıiıe şaşa! suyu yüz para-
azalıklara bay Haliik:, Murat, havuzu yaphnlmaaını tavsiye ya satılacaktır. Bu şekilde ça-
Emin, Şükrü, Sırrı, Osman ve etmistir. •·- k ~ına istiyen su satıcılarına 
Hasan Remzi baylar seçilmiş- Bu suretle şaşa) kaynakları - d 

ı musaa e edilecek, diğerleri 
!erdir. zmirin hir tenezzüh ve saihk menedilecektir. 

Halkevinde 
Konferanslar 

Kız muellim mektebi mü
dürü bay Mustafa Rahmi 
Balaban tarafından önü
müzdeki Perşembe günü 
saat 17 de Halkevinde "Mu
asır hayat tclikoileri orta
sında Türk gençlii'inin ha
yat gayesi., mevzuu üze
rinde bir konferans verile
cektir. Bu çok değerli kon
feransı kaçırmamalarını bü
tün gençlerimize tavsiye 
ederiz. 

Yamanlar yolu 
Karagöle kadar 

Uzahlacak 
Yamanlar yolu bu yıl kamp

tan Karaııöl yaylasına kadar 
uzatılacaktır. Bu yolda şimdiden 
üçyüz işçi çahşmağa başlamış
tir. Karaı:öl bin yüz rakamın
dadtr. Burada yüz bin ak çam 
ağacı vardır. On bir kaynağın 
sıhhi suları bu göle dökülmek
tedir. Şimdiye kadar bu ağaç
ları kesmenin önüne bir türlü 
ıreçilemiyordu. Yeni yolun or
manların muhafaza bakımından 
da büyük faydası olacaktır. 

Vali köy brosunda 
Vali general Kizım Dirik 

dün öileden sonra köy brosun
da iki saat kadar meşgul ol
muştur. 

Vali, yakında salahiyetli ar
kadaşlarının ittirakilo köylerde 
bir tetkik gezintiaine çıkacaktır. 

Bu ıezintide beş yıllık köy 
kalkınma programının tatbiki 
tetkik olunacaktı~. 

Karşıyaka da 
Kızı kaçırmağa teşebbüs 

Etmişler 
Karşıyaka Banka sokaiında 

Ömer oilu Şükrü, Ali oilu 
vmer ve henüz hüviyeti anla
şılmayan daha bir kaç kişinin 
çarşıya gitmekte olan Abtullah 
kızı Fatmayı Otomobil ile ka
çırmağa teşebbüs ettikleri za
bıtaya ihbar ve şikayet edil
miştir. 

Suçlular vak'adan sonra 
kaçmışlardır. Zabıtaca aran
maktadırlar 

yuvuı halini alacaktır. Vali D amacanalarla satılan su fi-
general Kazım Dirile, Şaşa! atı da kırk kuruşa indirile-
kaynağımn bulunduiu yerde cektir. 

Baronun senelik 
Toplantısı yapıldı 

"Avukat süsü,, vererek yazıhanelerin . (da· 
va vekili) tabelası koyanlar takip edilecek 

İzmir barosu yıllık idi top
latısı öileden sonra saat on 
beşte baro dairesinde yapıl
mıştır. 

İnzibat meclisi raporu okun
muş ve bunun varidat kısmıryda, 
Baronun aza aidatı olarak on 
bin liradan fazla alacağı ol
duğu, buna mukabil yalnız 169 
lira tahsilat yapılabildiği tasrih 
edilmiştir 

Aydın barosundan naklen 
fzmire gelen ve baroya tescil 
edilen avukat bay Ali Ulvi 
heyeti umumiyeye takdim 
edilmiş, bay Sait Halille bay 
N ahidin diier barolara naklet
tikleri ve bay Kenan, bay Sait 

1 ve bay İsmaıl Hakkının öldük
leri raporda münderiçti. 

Bundan sonra, baro icin ha
zırlanan " İzmir barosu dahili 
nizamnamesi ., nin adliye ba
kanlı(ınca tasdik ve nizamna
mede bazı tadilat yapıldıiı he
yeti umumiyeye anlablmııbr. 

Baro dahili nizamnamesinde 
bazı mühim kaytlar Yardır. Bil
huaa, baroya girecek istekli
lerin usulen müracaatı icap 
ettiii ve baroya girerken "Cum
huriyete sadakattan ayrılmıya-

iz mir -

cai'ıma, namuı ve vicdanıma 
ve mealeiin şerefine aykırı ha
reket ve beyanatta bulunmıya
caiıma" diye yemin edeceği 
yazılıdır. 

İnzıbat meclisi raporunda, ba
ro ile hiç bir alakaları olmadıiı 
halde bazı kimselerin kendilerine 
avukat süsü vererek yazıhane
lerine (dava vekili) tabellasını 
astıkları, bu gibiler hakkında 
Müddeiumumilik makamının 
takibatta bdlunduiu zikredil
miştir. 

Yine inzibat meclisi raporun
da, bir bilgi encümeni te,kil 
edildiii, bu encümenin konfe
ranslar tertip ettii'i ııibi, avu
katlann meslei• müteallik ka
nuni ihtiyaçlarını tetkik etmek
te olduiu anlaıılmıttir. Baro 
da birde neıriyat encümeni 
te,lciJ edilmiştir· 

Bu encümen, en euslı İf 
olarak (İzmir barosu mt:cmuası) 
namı altıada bir mecmua neş
redecei'i heyeti umumiyeye 
arzedilnıiıtir. 

. ~unu müteakip ruzname mu
cıbınce ıeçen sene blançosu 
t~sdik ve 935 yılı bütcesi tan
zıın edilmiştir. 

Ankara 
Otomatik telefonu Mayıs sonlarında 

Muhakkak bitecektir 
İzmir - Ankara otomatik te

lefonu tesisatı mayıs sonlarında 
tamamen bitirilmiş olacaktır. 

Bu tesisat için lazım olan di
rekler Denizliden trenle ıreti

rilerek tesisat yapılacak olan 

Eve taarruz 
İkifeşmelikte Sıtma dere 

sokağında Salih oğlu Hikmet 
Süleyman oJilu Alinin bilaae
bep evine taarı uz ettii'inden 
yakalanmıştır. 

yerlere ııönderilınektedir. 
Nafi.• bakanı bay Ali Çetin 

Kaya lzmir - Ankara otomatik 

telefonun bir an evvel ikmali 
için lizımgelcn bütiin tedbirleri 
aldırmıştır. 

Bil" iddia 
Kemer caddesinde Ahmet 

ığlu Rıfatın, Arif kızı Pembeyi 
araba içinde döğdüiü iddia 
ve şikayet edildiğinden yaka
lanmıştır. 

27 Mart 1935 

KÖŞEMDEN l " , 
Kadın ve sigara 
Avrupanın sayılı doktorların

dan birisi sigara içen bir ana
nın sütünde "nikotin" bulmuş 
ve ıünde on beş sigara içen 
bir ananın; bilmiyerek; yanu
sunu zehirliyecci'ini söylüyor. 
Kadınlarımızın kulakları çın
luın. 

Tanıdık bir ailede henüz 
yeni doğurmu~ bir ana vardı. 
Günde bir iki paket siııaraya 
sen misin ? dimeyecek kadar 
çok ve sık içerdi. Çocugunu 
daima cılız ve kansız görür
düm, bir gün ansızın öldüğünü 
söylediler. 

Bu vak'a ilı: doktorun müşa
hede ve kanaatını ben kendi 
kendime telif ediyorum. 

Avrupa kadınlık ileminde 
sigaranın revaç bulduiunu bi
liyoruz. Bizde de hemen buna 
yakın hir iptila baı gösterdi. 

Çok kadınlar birbirini ıröre
rek moda olıun diye içerler. 
Bir çokları : 

- Dudak keyfi yapıyoruz 

diye işi ehven ııöstermeğe ça
lışıp içerler. 

Bir çokları da : 
- Dert anam! dert içirtiyor. 
- Hafakanımı bastırsın diye 

içiyorum. 
- Karnımda bir ağrı var, 

bunu içmeyince geçmiyor!? 
- Kardaşım doktor tavsiye 

etmese, ne yapayım ıu zehiri 11?1 
- Gece uyuyamıyorum da 

can ~ıkıntısını deffiçin içiyo
rum. 

Mazaretleriyle boyuna duman 
savururlar. 

Kim ne derse desin ben ka
dınların ciiara içmelerini hoş 
bulmıyorum, kadının kendisine 
mahsus şahsiyet ve nezahetine 
hiç yakışmıyor. içtihatlar ser
best ve ayn olduiu kadar zevk
lerde de ayrılık vardır. Onun 
için benim zevkim kadının ciğara 
içmesine mini, havsalam almı
yor. Sigaranın kokusunu ta,ı
yan bir ağıza; biraz iptidai bir 
his de olsa; sakız kokukusu 
taşıyan bir ai'ızı tercih ederim. 
Hele kendi kokusu daha tabii 
ve daha bediidir. 

İhtimal bazıları beni muha
fazakirlık ve daha ileri ııiderek 
sofulukla suçlsndırırlar. Dedim 
ya kim ne derse desin: Bence 
kadına; sigara içmek yakışını· 
yor vesselam . Hele ana olan 
bir kadının ehemmiyetsiz bir 
keyf uğruna çocuğunu ı:ehir• 

leme'i gibi bir tehlike de or· 
taya çıkarsa varın siz bunu 
yakııtırmakta ısrar edin durun .. 

TOKDIL --urla cinayeti 
Karısını öldüren Salih 

9 seneye mahkum oldu 
Urlada ııeçenlerde bir cina

yet olmuş ve Salih adında bi
risi kııkançlık yüzünden kansı 
Rukiyeyi iskele mahallesi de
nilen yerde yedi yerinden bı
çakla yaraliyarak öldürmüıtü. 

Salibin muhakemesi düıı aJiır 
ceza mahkemesinde bitmiş vı 

kararı verilmiştir. 

Karara göre suçlu Salibin, 
bayan Rukiyeyi, Mehmet adı•· 
da birile ıörüımesinden müto
e11ir olarak öldürmüıtür. 

Suçlunun hakkında bu hal 
esbabı muhaffefe teşkil etti
i'inden 9 yıl aiır hapis ceza
sına va müebbeden amme hiz
metlerinden mahrumiyetine ka 
rar verilmiştir. 

Yangın başlangıcı 
Karşıyaka Alaybey mimar 

Kasım sokağında oturan Hü
Nimetin 31 , numaralı evinde 
çamaşır yıkanmakta iken ba
cada birikmiı olan kurumlar 
ateş almış ise de büyümesin• 
meydan verilmeden aöndürn!
müştüı;. 
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Veremem Arna... O bir ruh, bir 
heyecan, bütün bir hayat alevidir 
- Aç Erkul. 
- Sen misin.. Saat on iki .. 

l\rtık yatmıya ~ ideceksi• san
dım .. 

- Hayır uykum yok, 
çalışmanı seyredeceiim .. 
Heyecanını iizlemek 

ıordu: 

senın 

içia 

- Yiae ne yapıyorsua? 
Kayayı .. Onu kaybedemem. 

Bot kalan yere bu sevimli ba
tı koymalıyım Ama.. Hem bu 
defa seçtiiim yeni duyıruları 
da yüzünde yaşatmalıyım! Bu 
çocukta çok deierli bir anla
yış var.. O başlı ltaıına varlık, 
bir artiat, ve belki aşk deai
len inkılibın kendisidir. 

- Bu ne heyecaalı tasvir .. 
Söylediiin ll'ibi yaptıa.. Bir 
ııörüşte yaptığını Kayaya ver· 
din. Peki amma ... 

Ama kardeşine yaklaştı bir 
kolunu boynuna koyarak: 

- Erkul ya bana, i'Öatere· 
cek bir ıeyin yok mu? 

Söyliyemiyor kelimeleri çii· 
aeyip yutuyordu sanki.. 

- Bak ne kadar sinirliyim, 
çok acı çekiyorum. Söyle allih 
için söyle Erkul... Oaun da 
başı var mı? .. 

Erkul kimi sorduiuau anla· 
ıııııtı. 

- Evet ... 
Heyecanla: 
- Göster, bir kerre iÖıter, 

onu iÖrmek istiyorum ... 
Şaıacakaı11!.. 
Nedea? akıldan mı yap· 

tın? 
- Evet, hem yalnız yüzüatı 

deiil, bütün çıplaklığile, ruhu
nu da bu başa itledim.. Baki.. 

Perdeyi çekti. 
Erkul yalan ıöylememitti. 

Genç kadın i'Özleri llnllade 
Ôzerin başını ilk ll'ençlitiain 
coıkun sıcaklıiile i'Örüyerdu. 
Aizı biraz buruşmuf, ııözle· 

rinde o Yahşı bakışlar yaş dam· 
lalariyle parlıyordu. Özer bel· 
li ki acı çekiyor:. Güzel yll· 
ıünüa kınılan hatlanada lııu 

acı, bu heves, on sekiz yaşın 
bütün temizliii ile beliriyor. 
Yalansız, hilesiz bir sevgi in
sanı kendine çekiyor, duygu· 
larına ulaştırıyor sanki .. 

Arna hasretle, dilekle ba
kıyor. 

Erkul omuzundan tuttu. 
- Bak Arna.. Bu akan yaı

lara bak.. Y aJ.ızca geçe• o 
ıeceden sonra, birdenbire or
tadan kaybolan ~ahkar ka
dın onu bu hale koymuıtur .• 

Ama titriycrek: 
- Erkul dimek biliyorsun?. 
- Acıyan bakışlarla : 
Ne çıkar ? mademki zavallı 

bir zafın zehrini sonsuz hasre· 
tini duyuyorsun .. . 

- Of 1 hem öyle bir hasret, 
bir acıki .. Ona koşmak istiyo· 
rum, beni tutan bir şey var. 
bir şeyki on yıl bir ihtiyarın 
soluk nefcsile solan hayatımın 
heycanını, boiulan ll'ençliiimi 
onun çıliın yakıcı emellerine 
ulattırmaktan korkuyorum evet 
korktum ve kaçtım. Şimdi ise 
içimde dinmeyen bir sızı var. 
Ôzeri arıyorum. Onua batıaı 
bana ver .. 

- Hayır .. 
- Hayır mı?. 
- Veremem Ama .. Bir ke-

re bunu yaptım, bir daha ya
pamam .. O, bir ruh, bir heye
can, biitün bir hayat alevidir. 

- Çok ıstırap çekiyorum 
Erkul.. Bu küçük tcselliyi ba· 
na çok görme .. 
Acı !tir fClllüşle: 

- Bak bea hiç şikayet edi
yor muyum? .. 

- Sen insanlıiın üstüne çık
tın. Bea sana gelemem, aevi
yorum.. Gönlümde ilk seYııi 

kıYılcımını yakan bu çocuiu 
HYdiiim içın suçumun aiırlıiı 
altında beni bir kat daha ez· 
me .. 

- Sen bu ıeviİDİn tadını 
aldın. Bir parmak balı• aiızda 
bıraktıiı acılıia katlaamalı .. 

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

fanı Asır 
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Berlindeki görüşmeler Türk tarihi 
Araşbrma kurumunda 

Memel ve 
Meselesi 

A vusturyanın istiklali 
etrafında görüşüldü 

Ankara, 25 (A.A) - Profe
sör Yusuf Akçoradan açılan 
Türk tarih araştırma kurumu 
başkanlığına Bolu saylavı ve 
başkan vekili Hasan Cemil, 
başkan vekilliğine de kurum 
üyelerinden ve Ankara kız li
sesi tarih muallimi Bayan Afet 
divanca seçilmi~lerdir. 

BERLİN, 26 (H.R) - İngi
liz b:ıkanları bugünde Alman 
hükümet adamlarile görüşme
lerind~ devam ettiler. Görü
tülen meselelu arasında Me
mel'in mukadderatı meselesi de 
Yardır. M. Hitler bu meselede 
Memel halkının iradesi hakim 
olmasını istemiştir. 

Ayni zamanda Avusturyanın 
iıtiklalı meselesi de görüşül
müştür. Bundan sonra görüş
meler askeri meselelere ait bu
lunuyordu. Öğleden sonra saat 
13 de Berlin İngiliz büyük el· 
çiliği binasında bir ziyafet ve· 
rildi. 

Bu ziyafette fngiliz baka•· 
larıyle iÖrüşmelere ittirak eden 

Isveç V eliahtına 
Atatürkü T elyazısı 

Ankara, 25 ( A. ·A) - İsveç 

1 
pren~esi lniritd ile Danimarka 
veliahtının nişanlanması mera
ıimi münasebetiyle reisicumhur 
Atatürkün fsveç prensi Güstav 
Adolfa iönderdiii tel yazısı 
ve karşılıiı şudur: 

İsveç prensi Güıtav Adolf 
hazretlerine; 

Stokholm 
Prenses İngrid hazretlerinin 

Danimarka veliahtı prens Fre
dirik ile niıanlanmaları habe: 
rini büyük bir memauniyetle 
öirendim. Bu meıut vesile ile 
zatı as)ianelerinden en samimi 
tebriklerimi kabul buyurmanızı 
ve mufahham niıanlılar aezdin
de saadet ve refah temennile
rime tercüman olmanızı rica 
ederim. 

KAMAL ATATÜRK 
Türkiye reisicumhuru Kamil 

Atatürk 
Ankara 

Kızım prensesin nitan mera· 
aimi münasebetiyle bana yap
IRlf olduğunuz tebriklerden do
layı zatıdevletlerine teşekkür 

' 

İsveç prenslllli lngrid ve nişanlısı 

ederim. l:ııhar edilen hayrihah
lık ve sempati dolayısiyle 'ük
ranlarımın kabulünü niyaz ey
lerim. 

GÜSTAV ADOLF 

Adanada da gürültü ile 
Mücadele vardır ... 

Alman nazır ve mütehassısla· 

nndan başka B. Hitler hazır 
bulundu. Görüşmelere öileden 
sonra devam edildi. 

PARIS, 26 (H.R) - Bay 
Laval'ın Moskovaya mukarrer 
olan ıeyahati bir mania çık
mazsa 20 nisanda Yukubula· 
caktır. 

B. Titülesko 
Belirat, 25 (A.A) - B. ti· 

tülesko ve refikası buraya rel· 
mi,Ier ve istasyonda B. Y evti\ 
ile refikası tarafındaa karıı· 
!anmışlardır. 

Yunan isyanında 
Limanımızda Alıkonulan şileplerin 

Sonuncusu da Pireye gitti 
İstanbul, 26 (Hususi) - Yunaniatanda asılerin yaptıkları büyük 

isyan esnasında limanımızda alıkonulan Yunan şilepleri birer 
birer gidiyor. Buiün (dün) de tileplerin sonuncusu limanımızdan 

Pireye ll'itmek üzere hareket elmiıtir. 

Yunanistan konsolosu Yunanistana 
Gitmek istiyen Rumların Pasaportla 

rını vize etmemiştir 
İstanbul, 26 (Hususi) - Burada bulunan Rumlar Yunanistana 

gitmek lizere Yunan konsolosluğuna müracaat etmişlerdir. Fakat 
Yuna11 hükumetinden emir alan konsolosluk, Rumların pasaport-

lannı vize etmemiştir. 

Y oJcu tarif el eri indiriliyor mu? 
fstanbul, 26 (Hıııusi) - Deniz ticaret müdürlüiüııcleki tarife 

komisyonunda bir müddettenberi halkın beklemekte olduiu 
yolcu tarifelerini indireceği söyleniyor. 

İzmire 30, 7 69 
Lira düşüyor 

Ankara, 26 (Hususi) 

Gümrük resmine eklenen yüz
de oa belediye payının üç ay· 
lık teyziat listeleri hazırlandı. 

İzmir• 30,769 lira düşüyor. 

Feminizm kongresi 

1 Çankırıda 
Meyva bahçeleri 

Çankırı, 25 (A.A) - Ziraat 
vekaletinin Kastamonudaki fi. 
danlıiından verdiii onbin elma 
fidanı bugün gelmiş ve bahçe 
sahiplerine parasız olarak da
iıtılmıştır. Belediyenin Bursa
dan getirttiii akasya aiaçları 
da şehir yolları kıyısına dikil
mektedir. 

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

Nisanın ortasında ı,. 

ea,lıyacak 

İST AN BUL, 26 (Husuai) -

Uluslararası Feminizm konll're-Fransız - Süriye 
Komiseri Ankara' da -· >.nkara, 26 (A.A) - Fran· 

aız Siiriye fevkalade komiH· 
ri B. Martel bu sabah saat 
9,50 de eksprese bağlı huausi 
~ir vall'onla şehrimize ielmiş· 
tir. Sayın konuk Türk - Fran 
llZ bayraklarıyle süılenmiı 
olan durakta dış işleri bakanı 
B. Tevfik Rüştü Aras ve Fran-

aız ltüyük elçisi B. Kam erer 
ile Ankara valisi, emniyet mü· 
dürü merkez kumandanı ve 
F ran11z büyük elçiliii ileri 

i•lenleri tarafından karşılan

mış ve bir askeri müfrezede 
selamlamıştır. B. Martel An
kara palasa misafir edilmiıtir. 

Malatya sineması bir 
Film tutuşarak yandı 
Malatya, 26 (A.A) - Düa ııece sinema çevrilirken fi!m tutu

şarak 30,000 lira deierindeki hususi idareye ait bina tamamen 
Yanmıştır. Bu sırada bir kadın kalp sektesinden ölmüştür. İnsanca 
başka vefiyat yoktu. 

•- Lalenin Yeni Bir Zaferi -
Um1ım Dünya Yüzme Şampiyonu 

VA YS MÜLLERİN Şaheseri 
T ARZAN VE EŞİ 
Bugün LALE' de Başladı 

Turfandalar yetişti - Pamuk fiatı 
Düştü - Kültür hareketleri. 

Adana, 26 (A.A) - iki 
iÜ•dür ıehrimizde bulunan ve 
tetkikler yapaa Ankara yük
sek ziraat enstitüsü talebeleri 
bu sabah Mersin yoluyle İzmi· 
re iitmek üzere tehrimizdea 
aynlmışlardır. 

Adana, 26 (A.A) - İkinci 
İnönü zaferinin 14 cü yıldö
nümü 31 martta ı.:hrimizde 
merasim kutlulanacaktır. Bu· 
nun için halkevimiz tarafından 
ıenııin bir program yapılmııtır. 

Son zam.anlarda halkeyimiz· 
de eyi çalıtıaalar başlamıtbr. 
Dil, Edebiyat ıubeıi Adana 
kurtuluı savaıı vesikalarını 
topliyarak bu savaıın tarihini 
yapmayı kararlaştırmııtır. Bu· 
nun içinde iki bin defter ha· 
zırlanmıştır. Bunlar· mücadele 
de bulunanlara daıi'ıtılacak ve 
onlardan malumat alınacaktır. 

Halkevi, Müze ve serii ko· 
mitcside Adananın kıymetli ve 
tarihi eserlerini topliyarak mü-
kemmel bir albüm yapacaktır. 

Adana, 26 (A. A) - Beledi
yemiz halkı taciz eden gürül
tülerle mücadeleye iirişmiştir. 

Verilen karara iÖre bu 
iÜnden itibaren ll'ece saat 
22 den sabahın altısına kadar 
sokaklarda iÜrültü yapmak 
yvaktır. 

Adana, 26 (A. A) - Bu ak
şam Halkevi temsil ıubesi ta
rafından halkevi temsil sahne
sinde oynanan Mete piyesi çok 
mükemmel olmuş ve çok ka· 
Iabalık bir davetli topluluğu 
bulunmuştur. 

Adana, 26 (A.A) - Borsa 
ve Ticaret odası memurlan ara
sında bir yardım sandıiı kurul· 
muttur. 

Adana, 26 (A.A) - Şehri 
mizde turfanda kabak, salatalık, 
domates ve yeni dünya çıkmıı. 
kabaiın kilosu 100, salatalığın 
dancsi 10, domatesin kilosu 
200, yeni düayanın kilosu da 
40 kuruştan satılmıştır. 

Adana, 26 (A.A) - Pamuk 
fiatları kilosu 32 kuruşa kadar 
düşmüştür. ----
Sivasta 
V. Genel meclisi 

Sivas, 26 (A.A) - Vilayet 

genel meclisi açı:mıştır . 35 üye
den yedisi vilayetin seçilmiş 

bayanlarındandır. Vali B. Sü
leyman Kepenek, meclisi acar
ken Türk kadınının bu müsa· 
viliğini güzel bir söylevle kut
lulamış bütun dinliyenleri ıyı 
tesir altında bırakmıştır. 

, sinin merkez bürosu Nisan 
ortasında burada İfe başlıya

caktır. Bu toplantının çok he
yecanlı bir hava içinde reçe
ceii ve mühim bazı kararlar 
ittihaz edileceii umuluyor. 

Telefon 3151 Telefon 3151 

BUG N Emil Zolanın ölmez eserinden 
muktebes büyük film 

i NA N A J 
NANA yı i'Örmek istiyenlerin sayısı pek çoktur. Ay

lardanberi bu filmin ne vakit iÖsterileceğini 
soranlar üç bini geçmiştir. Çünki; 

NANA Büyük bir aşk macerası, derin bir hayat 
felsefes:dir. 

NANA da bugünün en yüksek artistleri olan Anna 
Sten ile Lionel Atvuil oynamaktadırlar. 

NANA Bu senenin hakiki bir şaheseridir. 
Ayrıca Yunanistandaki son isyan hadiselerini ihtiva 

eden FOX düny;ı havadisleri. 
( Kral Gol ) temamen renkli Mikimau 

Seans saatları hergün 15 - 17 - 19 - 21 ,15 
Perşembe 13 - 15 ( talebe seansıdır ) 
Cuma 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21,15 
DİKKAT: Hergün son 21,15 seansı ucuz halk seansıdır. 
Fiyatlar 25, 35, 50 kuruştur. 



, 

- 31 

Mağa yalnız başnıı safüyor
du. ziyaretçi bir :arailk ellerini 
yalvarmak için yu~anya keldır
•ı~ iken me'fUS olarak indirdi. 
Dedi ki: 

- Aman Maga!.. Beıı bu 
me'yus sallayıştan bir.şey anla
yamıyorum. Yoksa ricamı ret 
mi ede~kaia? 

- Haı:inelcriai reddediyo
rum! Muhabbet cksirine gelin
ce: Bunua tertibi beııim için 
ad.eta bir '-ocuk oyuncağı! 

- Teıekkür MaıaL Lakin 
aulma buau bea içmiyace~im. 
lılift&a. da iç.ecek. Bea içer
ıem az bir zaman dahi olsa 
ıuçleşeyim. Ejer mqakam 
içerse mutlaka beni ıevcb le
cek. 

- Biliyorum... Fakat bumuı 
içia sizden llJirıey soracaiım. 

MlfWmmw kim OIChp biia
mek ikim: 

- MaPf Ben de bihniyo
nm. İhtiyarımı elimden alan 
dilberi ancak burün -ıörebil
aim. Evvelce resmini görmüş, 
Işık obnuştum.. Llkin kendi
aini görmek için de caa ab
JOl'dwa. Ancak bu sabah ID&l

vaffak oldum.. Ah Mağ'a ... Bir 
kwe rami ı&•ea .. ln..11 ae
iil bir melek.. Bir dilber kız .. 

- MafUkamzı aende ıör
dünüz?. 

- Bu sabah icrayı ayine ri
raset etmek için (Sen Piyer) 
kilisesİtle ~İ1{'İm. Nasılsa o 
dilber de oraya ıelmiıti. He
men locama aakUındım. Cüul
liiini u:ı.aktu doya doya sey
.rettim. O kadar cana yakıa 
ki ulatam .... Ş. kadar •mil 
ömrümde ltu ·kadar ıü:ı.el pr
medim diyebilirim. fJin bu 
heyecanın çarpınbaile aarho
fUm .. Maia .. 

Maakeli pb11 o derece aef
hl• olchaimaa kocakarıya ,ana 
yakıla bikiıe etti. Kocakarı 
Mı ..CSdere aarip bir hareketle 
.aiı:ünl !kuti. Dedi ki: 

- Hayatmı:ıcla bi7le bir rl-
ul pnaediaizmi ? 

- Görmedim Mara 1 
- ismi nedir ? 
- Halktaa air m.. Bir n-

nncaaın kızı... Ailui de yok 
imif. 

Aau:eJi bir titremedir alda. 
Kalbinia dubelui fidde.tlendi. 
çarpuatuua jlmaauı içia eliai 
blbiaia üzerine ko7du. G6rü
•iifte lakayt görünerek ıerdu: 

- Rumi kim yapllllf •aba? 
- Rafail 11•mmdaki ~eaç 

bir ressam... Lalüa bu tafsi-
12..tan sana ne ... 

S.. İfİee bak ... Ve declijimi 
mutlak yapacaksın!.. 

- Yapaca&"ım. 
- Nekadar uma• iham? 
- Bir ay. 
- Pe'k nT.un. Sabredemem 

Mai'a! 
- Müınkün dejiJ... Biraz s&b-

redeccksin. 
- Acaba auyaffak Olacak 

mıaın? 

- Şiplıet.iı.! 
- O halde bir ay beklerim. 

fakat bu bir ayı parmak ile 

aayacaiım!.. Anltyor musun Ma

l'a... Bu bir ayı iple çekece
iim ... 

- Merak etme. . . Bir aya 
lcadar da hazır olur. 

Bunun üzel'İne maskeli mi
safir kalktı, kapıya doğru yü
riidü. Gitnaezden evvel hem ri
ca, hem tehdit ile karıtık aon 
bir ihtar ve tavsiyede bulundu. 
Sonra merdivenden !ndi. Soka
ia çıktı. Kendisini sokakb 
l:tekliye• yanındakilere döndü. 
Hepsi birlikte karanlık, dar so
kaklardan geçerek ( Sent Anj ) 
ptosuna doğnı yoıu ~uttular. 

Şatonun bu ıındu~ meydana 
geldiklerinde mayieti n de kii 
adaml.ı.ra ayrı .nyrı bol babşiş 
verdi. Bunla" da t~k"kür ve 
uygliannı te1rrathyarak çekil· 
diler. 

Adamlar gözden kaybolunca 
Şatoya Goğru !lür' atle yürüdü. 
~tonun kapısındaki nöbetçl
lcrıa parolay:ı öylcdi. Müşkü

Utsız içeri eirdi. Avluya dahil 
oldu. 

Eier bir lcimae bu acaip 
elbiseli, maakdi adam!an te
ceaüa et.mit olayda. Yine o 
ısabah Sazar Borjiyamn .mka
bil istikametten dahil olduğu 
branlak, dar yola ~irdiiini 
müşahade eylerdi. 

Maske1i e•anenıiz yollardır. 
İptida (Scnt anj) şatosunun 
aalazene, .sonra bir kap.dan 
pere~ (ınltikaa) saray11aclaki 
yatak odasına ~eçti. Yüzünde
ID maSkeyi, sırtındaki rubayı 

pkaıdı. Gayet müzeyyen ve 
mükellef karyolasına yatb. He
men uf ak bir tokmait iÜmüı 
d.üpeye urclu. 

Bir bizmetkir ~ta. 
Karyoladaki ıahı.s: 
- Çiçek suyumu ıefü!. 

Emriyle kayn&mlf çiçek ve 
kurumuş nebat köklerinden 
ibaret iliçlı nyunu istedi. 
Süratle de emri yerine e-eti
rildi. 
-Şimdi okuyucuyu a-önderı-1 
Hizmeklr rölır• ~bi biran

da kayboldu. Dedıal f&nae 
Jl'e.DÇ bir papas eeldi: 

- Ancelo oilum1 iki saat
taıiberi karyolama içİIMle dö· 
aüyoram, ıöderime uyka ıir
miyor. Şurada {Enid) in oör· 
düncii kita\n nrdır al da oku
pYer. (*~ 

Genç pçu: 
- Şimdi. m•kadda baba!(***) 

Cevabile kitabı okumaia 
ha ladı. 

· Ret.Din Meryem ana 
taldosu 

Vak'ımmn kabramuı (Şö
~alye dö RaıutaD) ı takip 
eden Yakayil bildirmezdu n
vel bir saat kadar aihirb&z ko
ca'kannın yaaına a~neliın: 

Acayip ayaretÇidea llOIU'a 

Maga yüaalanaa yakut bir kö
tede çömelip oturmuştu. Aklı 
ve fikri bir takım hayalit. ma
ziyi batırlrınakla periıan bir 
halde, iemz g&derini bir nok
tada birlettirerek düt'baüyorda, 
laayretler içinde idi. 

Sihirbaaa ba derece dal· 
zınbj'ına •ebep laabra; elem 
ve ıstıraplannı kana kana iç
tiii bir mazinin aipnesi idi. 
Kalbindeki sönmez ıstırab1n 
kederli eaerleri caalaD1D1fb. 

Bu açtk:lan bir kere aha 
llaiı ettij-iıae awla ılphe edile
mezdi. Ajlamamak:için yaradıl
mamııa beazeyea •erhamebiz 
kuru a-özleri iki çef111e dolmUf
tu. Bu yaşlar aktıkca da ateıli 
yanakfannın hararetinden ku
ruyordu· 

EYetl Ağlamak nedir bilıni
yen bu şefkatıiz mai• göz 
yaılan döküyor idi. Zavallı bu 
koca kannın katbinde acaba 
ne gibi ~iddetli bir ızbrap 
kaynıyordu. Şimdi de nasal 
b11 acı hatıraları -canlanmııh. 

Herkesin hakaretini ve fena 
nazar:annı kaı:anrrıış olan şu 
kocakarının kuru iÖzlerinden 
acaba ne ıibi müthiı hayaller 
canlanıyor ve relip ieçiyordu. 

ı 'eııu var --------
(•) Avrupada kibar okuya-

cakları asarı batkasına oku
turlar ve dinlerlerdi. Bunlara 
da okuyucu derle~ 

(**) Bu kitap hissi uyandırıcı 
manzume halinde yazılmış bir 
eaer. 

(*-) Katolikler papaya (Sen 
per) derler. 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılık klavuzu 
1 Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö., beldeği (alameti) konmuştur. Bunların 

herbiri hakkında sırası ile uzmanlarımızın (mütehassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, aynca 

Örnekler de konulmuştur. 
3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır. Aslı AK 

olan HAK, aslı ÜGÜM olan HOKÜM, Türkçe ÇEK kökünden gelen ŞEKiL gibi. 
Mi ıp - --

-A-
Ab-su 
Abı ha)·at, il ı hayv,ao - Bcn-

~su 
Ab1m - Yüza'kı. yüzağartan 
Örnek ; Abıruyu ulemayı 

,zaman - Zamanın bilıiıılcrinin 
pzakı (yüz.aiartanı} 

Abıru .dökmek - Yüz suyu 
dökmek (Bak : tezellül etmek) 
- (Fr.t S'humilter ' Sacrifier de 
son amour propre. " 

Aba - Babalar 
Örnek : Aba ve ecdadımız

daa müntakil - Babalanmızdan 
ve deaelerimizden kalma ... 

Abad, ibidan - Baymdll' 
(Bak : Mamur) - (Fr.) Fiorinant 
et prospere 

On.ek: Aakara on yılda ba
ymdır bir tehir oı.lu - Ankara 
at deveau en diX au une 
nlleftoriaante et prospere 

Ahad•m. ibidaıahk - Bayın
clulık - (fr.~ P~ " etat 
ae de qai est floripaat et pros-

pere"' 
Öraell: : Türkiyenia '-yuuhrlı-
İ1 iittikçe artmaktadır - La 
prosperite auı-e-te coatiau
eUemeat ea T arcrm• 

Um11r11 nafıa - Baymdırhk it
leri - (Fr.> Tramvay pubtica 

imar etmek - Bayıadırmak 
Abd - Kul - (Fr.-) Sarriteur, 

acla•• 
A1Mcl (Bak : zahit) - Tapkaa 
Örnek : Giiaq tapbalan 

- Aclorateun de Mleil 
ibadet - TaplllÇ 
ibadet etmek - Tapmak, tapı· 

nmak 
Mibed - Tapmak - (Fr.) Tem· 

ple 
Abdesthane - Ayakyolu 
Abgün • Mivi 
Abide - Anıt - (Fr.) Monu-

mC11': 
Örnek: AcWlolwıun bir çok 

yerieriade Selçuk Türklerinden 
bhna a111tlar .-ardır - 1 l existe 
elanı pluıieurs rea-ions de l'A
natolie dea monumeatı : appar
tenant aım Turca Seldjoucides 

Abide.i (muanam) • Anıtsal 
(Fr.) Moaameatal, coloaal, 
ırancliose 

(A•ıtaal'deki •on "I,, İllce 
okunacaktır) 
Abeı ·Bot, aa~ma - (F'r.)Ab

aurde, vaia 
Öraek: Boı yere uj'rafbk • 

Noua fiıaea de wains dfort. -
SaÇ11a aözler - Parolea abıurdes 

Abua - Somwika11 
Abusülvecih-Suratıuık. a11k 

Ar.atlı 

Acaba - Acaba (T .. Kö.) 
Acayip (Nida)- Çolqeyl -(F r) 

C'est etonnant, Tiensf 
Örnek: Çokıey1 Demek ce

vap (T.kö.) vermek istemedi. 
- Tiem, alon il a 'a pu Youhı 
don ner une reponae 

Aeayip - Aynluın - (Fr.> Ex
centrique 

Örnek: Aynkaın bir adam -
Un bomme excentrique 

Acayip - Tansık - (Fr.) Mer
veille 

Örnek: Acayibi sebai ilem -
Acunun yedi tansığı - Les sept 
merveilles du monde 

Acayip - Şa,ılacak - (F r. E
tonnant 

Örnek: Oracla şaşılacak şey
ler gördü\c - Nous y avons vu 
des cboscs ctonnantes 

Acele - Çabukluk, evedilik -
( Fr. ) Hatc 

Ômek : Bu 11e çabukluk f 
- Quelle hitel - Bu iş evedilik l 
ptürmcı - Cette affairc ne so
uffre pas de bite. 

Acele - Çabuk, evedi - (Fr.) 
Vjet ! R1-lpidcment 

Acele etmek., istical etmek -
Çabuk olmak, ev.emek -

{Fr.) Se hater. ı'empreaser, 
ae presser 

Aceleye a-elmek - Evediye 
gelmek 

Ace1eye a-etirmek - Evediye 
a-etirmek 

~üslacel - E v2'in 
Ornck : Müstacel telıraf -

Evgin telyazı 
Müstaceliyet - Gecikmezlik, 

eveiıilik 

Acil - Gecikemez 
Acilen, müatacelen - ~ezel

den, ~ecikmeden -(Fr.t D'eur
gence, sanı retar4 

Acul - Evecen 
A'Cemi - Acamı (T. Kö.~ 
Acibei ( ucubei} hilkat· Da-

ıuk - ( Fr. ~ Monatre 
t\ci.: - Eksin - (fır. ) laca

pale, impuiuant 
Ômek : Eklİll bir adaa Ol

claia belli 1 - Ba adam b. iti 
bqarmaktan eksindir 

Aclı:ı kalmak - Eksinmek -
(Fr.~ Demeurer dam fimpuiı
aance de •• 

Acz - Ekıinlik 
C>rnek : Oaun ekaialiii do

(uştanclır 

Aceze - Kimaeıizler 
Önıek . Dar&laceze - KimH

aider ,.du 
Acuze - Koeabn 
Adib ( Bak : edeb ~ - Edev· 

ler 
Örnek: Bu sözleriai.z koaUflDa 

ede•leria• ( adabı müaazara ) 
aylan dltiyor. 
Adabı muateret - yapma ti· 

reni (lj - (Fr.)SaYoir-vine 
Adabı 11111-.iye - Utult&n -

(Fr.) Bounea moelll'a 
Örnek: Kuaa açık qpk 

yazıları ut:al t&rilye uyıuuuz 
sayar - La loi coniere !eı ec
ritı obıcıeneı comme contrairea 
IUX boaaea moeva 

Adibü erkin • Yol yöatem, 
•ıra :saJıı (Fr.) Etiqaette, regles 
da .. Yoİr-rine 

Öraek: s.. adam rol yöntem 
{ •il'• sayaı ) n.&r bihau - Cet 
bomme ne connait pu leı rag
lu ela •avoir-Yiwe 

Adale - Kuı - (Fr.) Muıde 
Adali - Ka11l - (Fr.) Muacu

Jaire 
Adavet - Y aiılık,.düımaahk. 

(F.r.) Awmoaite, hostilite 
Adi. adalet • Tün [2] - (F r). 

Juatice 
Adli - Tüzel - (fr. Juriclique 
Adliye vekileti - Tüze bakan

.Jıjı - (Fi'.) Miuiatere de la iua-
tice 

Adil - Tüz•JDen - (Fr.)Juate 
Adu - Yaia. diifman 
Addetmek - Saymak - (F.-.) 

Conaiderer comme.. 
Adem - Yokluk - (Fr .• Neaat 
A.lem - 81%lık, - mulık - (~r 

in .. , ir .. , im. .•. 
Örnek: Ademi istikrar: Dur

suzluk (3) - inatabilite 
Ademi muuliyet: Sorulmaz· 

Jık - lrresponaabilite 
Ademi imkin: Olamazlık - lm

possibilite 
Adue - Gözgü (4)-(Fr.~ Len

tille 
Adet - Sayı .. 1-'-' . .,.,..,,,._., 

(1] Tören, merasim kar~ılı
ğıdır. 

[2] Omun a~ıtlarında (Tüzı 
Adil, (Tüzsüz) gayri adil de
mektir. 

(3) Dururluktan kısattıfarak 
lcultanılmıı olan durluk sözü, 
istikrar demektir. 

(4) Avna türkcedir. · . · . f 

Adet - Görenek - (Fr.) Usage 
Adet ( itiyat anlamına) - Alı4-

kanlık - (Fr.) Habitude 
Adet, (Taamül. örf) - Törü -

{Fr.) Us et contumes 
Adet edinmek - Huy edinmek 
Adeta ( hayvan yürüyüşü ) -
Adeta - Bayaiı - ( Fr.) Tout 

simplcment. tou bonnement 
Örnek: Sen bu hareketinle 

(T. Kö.) bana bayağı diifman
lık ettin. 

,Adeta -Enikonu - (F.r.) Reel
ment. vraiment 

Örnek: Buıün hava eııikon1ı1 
80ğuktur - Au joard 'hui il f ait 
vraiment (reellement) froid. 

Adi - ıBayağı - ( Fr.) o .. di
naire 

Adit, adide - çok. bir çok 
Af, afiv - Bai11 (Fr.} Pardon

ner 
Affı huauai - Özp baj'ış. kü

çük bağış - (Fr. Grice 
Affı umumi .. T.ükel claiıf, 

Büyük bağlf - (Fr.) Amıaistie 
Afaki - Hayadan 
Örnek: Buıüa afaki hubi

lıallerle vakıt ge,irdik - Ba~ün 
havadan söylqmelerle vakit 
(T. Kö.) a-eçirdik 

(ubijectif kartıljı terim ko· 
luna Yerilmiftir ) 

Af eri de - Y arablmıt 
Afuia - Okay • (Fr.} Bravo 
Afet - Af •t (Yakutça eihir 

Ye efsun an.lamına 'l'ele• .. ap,,, 
kökünden.) 

Afif - Sili, temiz - (Fr.) Probe 
Afitç - Ga.., - (F ... ) Selcil 
Afiyet - (Selimet) - Esenlik-

(Fr.) BoD.lle 1&nte 

Ôrnek: Eıcnlik diMmek- Sou
haiter bonne aante 

Afiyette(Salim)- Eıeali- {Fr.) 
En bonae aante 

Sellm - Eaea 
Orne'ıc:: Selim sana! - eHD 

ana! 
Sellmlamak -Eıen1emek ~r.) 

Sala er 
Sel2mlapıak • Esenlqmek 
Aa-ah • BUir. anlar, ayamk 
~az -~qlama - ( Fr. ) Com· 

mencemen't 
~qte - Bula111111 - { Fr. ) 

Souille 
APf - Kocak 
Ahad - Birler - (Fr.) Unitea 
Abaaı alı ( Bak : avam ) -

Karal 
Ahar - Baıka - (Fr.) Coana

iaıance 

C>rnek : Buralarda hiç bildi
iim yok - Je o'ar paı ici de 
connaiuancea 

Abdar - abzar - Y eıil 
An. - Demir 
Alaeaia - Demirde., demir 

ıibi ( Fr. ~ De fer, Com.me dia 
fer 

Ahenk - Uyum - (Fr.) H.ar
monie 
Aheıte - A;ar, J&•&I - (Fr) 

Lent 

Alafad - Torunlar (Fr.) Poı
terite 

Ahir - Son,, sonunda, en son 
l Fr. ) A la fia, endernier lieu 
dernier 

. Alairea - Soalaya - (Fr,) Der
nıerement 

Ahiıe - Almaç -(Fr.) Recep
teur 

Ahkam - Hük.iim.Jer ( T. Kö) 
(Fr.) Jugements Prescriptions 

Ahkcr - Kor - ( Fr ) Braise 
Ahlaf - Gelecekler, ardıllar 

( Fr. ) Posterite 
Ahlikiyat (timi ahlak) - Etik 

(T. Kö.) - (Fr.) Ethique, moral 
Ahlak - AbJik (T. Kö.) 
Ahlaki - Ahlaksal - ( Fr. ) 

Moral 
(Ahliksel'deki •on .. J .. iıace 

obaacaktlf'.) 

Ahlaki- Ahlaka uysrun - (Fr.) 
Moral 

Örnek: Bu hareketiniz ah
laka uygun deiildir. 

Gayri ahlaki - Ahlaksızca. 
yadahlaksal (5) - (Fr.) immoral 

LAahlaki - Dışablaksal (6) 
(Fr.) Amoral 

Ahmak - Beyinsiz (Fr., lm
becile 

Ahmal ve eskal - Ajuliklar 
{F r.) Charıes et poiCls 

Alıser - En ~zel, çok Pz•1 
Abşi • İçirik (Fr.) Viscere• 
Nışab : Alıpp ~T. Kö.) 
Aha - Ant, pakt {7) - (Fr.) 

Pade 
~bd - Devir {T. Kö.) - {Fr.t 

Reıne. perioae 
Ahdetmek - Anaotmek 
Abrar - Ôzgenler {Bak: bir

riyet) 
Ahval - Haller (1'.Kö) (F•>

Circonstanceı 

A .. val - işler - (Fr.) Situatio11 
les Cttosea 

Örnek: A.bva1 kemi 'fehamet 
etti - lıler k&tüleşti - Les 1:ho· 
1ea toarnent mal. La aitua~or 
ı 'est a~Tee. 

A.\ıval (Vaziyet anlamına) • 
Durum 

Ömek; Ahvali ,ahıiye - Soy
ıalhk durumu - Etat civil - Alı
'ftlİ slhhiye - Sapk durumu • 
Etat de sante 

Abvalü şerait (Halü vaziyetı 
zurufü ahval anlamına} - işler, 
laaDer - (Fr., Circon.stances 

Örnek! Bu ahvaHi ıerait için
de - Bu hallerde ... - Abnlü 
.-.it müaait olarsa - İtler efye
rirse, itler uyarsa, 

AlaJllDell - A:ruıra 
Ahzidr etmek, üD intikam 

et.ek - Öc•lm.wk 
Ahzü girift - Yakalaaa 
AUi ita - Aiq Yerİf 
Aidat - Verimoe - (Fr.t Co

tiılldioa 
Ör.ek: S. bılabin lrui 
~ 50 iıra ftl'imce öder. 

Aicliyet (Ciheti 1aalkik)- hi
filllik. ilifkmlik 

Aid, raci, claiır, müt..a -
Ozeriu, içia, dolaya, ~ıa. (8) 
~r., Competent concemant, 
appartenant, ayut rapport a, 
ftlabf, reran:lant, cequi est, 
ıur 

ANI oı .. k - Ditmek - (Fr.) 
Appartenir 

Örnek : Ona bu sözü ıöyle
••k ;slıe aid depd.ir - Ona 
• relzü liylemek size düımeı 

(5) "Yad,. kelimelerin bqan
da arapça (~ayri) nı ve franıız
ca {im)in yerini tutar. Bu ör.oek
ler ayrıça yazılacakbr . 

(6) "Dıı,. kelimelerin baııncla 
ara~anın (li) franıızcaıım (a) 
auwı yerini tutar. Bu önek ay
nca yazılacakbr. 

(7) T. Kö Ayraca ra:ı.alacak
tır. 

(8) Osmanlıcada bu kelime· 
hr tal aalamlarıadan aynlarak 
son zamanlarda karmakaraşılc 
bir bale ıetirilmiıtir. Bu dört 
a&iün türlü kuUana,larınıa tllrk
çede na11l ka'lılanacaiını şu 
örneklerle iÖ&teriyoruı : 

1 Bu lcij'tdı ilişkin olduğu 

oruaa gönderiniz. • Bu kiğıdı 
ait olduğu makama iöndcriniz.
Expediez cette piece au d• 
partement competent. 

il Dün akıamki sözler hep 
benim i.izerime (bana aid) icti -
Toute la convcrsation d'hic 
•oir concemait ma proprc per
aonne. 

111. Bu ev kimindir? - Bu 
ev kime aittir. A Cfuİ appartiea 
cette maison 

iV. Bu i1in bana 
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~l .. ZA.{LAR DEVRiNDE BİR ŞARKLI PRENSES 

lL PATRA 
MISlR KRALİÇESİ 

Kendine göre eğlence 
Hafifmeırep lskenderycliler 

ıu sarhoş kralı seviyorlardı. 
Kraliçenin kocası için, hoşa 
gider tabiatları olduiu iÜlüm
ıiyerek anlatılırdı. Mesela ta
bii boyda a-ümüıten bir iskelet 
yaptınp ziyafetlerde bunu ~a 
IDasa baıına oturturmuf. Da
•etlilerin, ölüm fikrile hayattan 
daha eyi iatifadeye meyi etme
leri için 1.. Yine hapishaneden 
'bir mahous çıkarbp başına bir 
iill çlena-i a-eçirir ve onu davetli
ler arasına alarak eyice yedirip 
lçirdikten sonra haberi olmadan 
zehirli bir kupa tarab ikram 
lder, zavallının ifkencesile ey
lenirmif. Halk 1t6tün bunları 
•eve seve alkıılayordu. Bazan 
c!~ çırçıplak soyunur ve bir 
alc.üzin sırtına ltinerek kopesi
ni ıöklere kaldırırdı. Böylece 
Yollardan ıeçer, halka para 
daiıhrdı. Hizmetkirlar Kleo-

Patra, kocasının bu ıarib he.
reketlerini bildirdikleri Yakit 
o IY'Üaameh•klr ! 

-39- YAZAN: PAUL REBOULT 

- Haydi camm! meraka düş 
meyin! Vaziyet öyle ki ırönlünü 
eğlendirmesi müraccahbr. 

Filhakika ahval pek endişe 
verici idi. Anadoludan ıeçen 
Oktov şimdi Mısır üzerine yü
rüyordu. 

Kleopatranın eilenceleri An
tuvamnkilerden başka idi O ze
hirler üzerinde tetkik yapıyordu. 
Tesiri en seri olan zekirlerden 
bir koleksiyon yapıyordu. Ölüm 
mahkümları üzerinde bunlan 
tecrübe ediyordu. Uzak orman
otl~rını tanıyan ve hangisinin 
vecasız, ini oJüm verdiiini bi
len Zenci kadınlardan malumat 
alıyordu. , 

Her tür ü yılanları toplamıı, 
hayvanları ve ya köleleri ısırtı-

Sczaryosu bir gemiye bindi
rerek nil tarikile yukarı Mısıra 
gönderdi. Maksadı orada em
niyette olması idi. Oradan, 
Hindistana doiru seyahat eden 
tüccarlarla beraber, gemiye 
binebilirdi. Belkide, büyüyünce, 
orada t•rk krallıiını kurabile
cekti. 

Delikanlının hareketi pek 
hüzünlü oldu. Antuvan soru
yordu: 

- Kleopatra, niçin sen de 
onunla beraber gitmiyorsun? 

Orada tehlikeden kurtulmuı 
olurdun. 

Kraliçe azimle, fakat gözleri 
yafararak, 

- Va7.ifem kalmaktır, derdi. 
Sezaryon tacir kıyafetile an-yor, zehirlerin tesirini tetkik 

ediyordu. Hemen iai olar~k aesine vedaA ıeldiii zaman 
ölüm vcrn Enıerek yılanlanna Kleopatra bir keder buhranı-
bir şeref kaf .si ayırmiıtı. na tutuldu. Onu bütün kuvve-

Mısırın lstlkball tile k.,lları arasında sıkarak: 
Oktav Suriyede öyle muzaf- - Yavrum, yavrum diye 

feraae ilerliyordu ki onun yak- tekrar ediyordu. 
laıtıj'ını duyan bütün ıarnizon- Sezaryon ıimdiden babasının 
lar hemen itaat ediyorlardı. ruhunu kendinde duyuyordu. 

- Bırakınız, dirdi. Kimseye Şehirler ona her türlü hediye- Cesur göründü ve annesini öy-
Zararı do'<unmayor ! bu onu ler veriyorlardı. Ahali Roma le azimkir bir tavırla temin 
andırıyor. Taliimiz okadar teh- askerlerine sevinçle mı"ı fi a rper- etti ki ona da biraz emniyet 
titkardır ki onuaı için böylece verlik gösteriyordu. Bu artık geldi. 
her şeyi unutmak müreccahdır. bir sefer deiil, askeri bir ge·· F k fuk 

F k t k 1
. b b" d H a at ıemi u tan kaybo-

- a a , ra ıce, u ıraz zinti i i. ergün elçiler Kle- l 
da l t d ··ı · ·1 N'h b . uncıya kadar, Kleopatra sa-

... _reza e erı mı ı ayet opatraya u haberlen ıetiri- hilde kaldı. 
'-nın kocandır. yorlardı. s""" .. lf •••• - .,.... r ar -

K;;~ı;yd~········;:::·;:~~~~:~······r···p;~ı~;8;··ü;;~;·· 
• • • • • oun Bor••d• Ankara ya gitti 

Ölen saylavların ~tl•r lzmirden ayrılırken "Tür-

Hatlraları uzum kiye inkılabının yapbğı 
Çu. Alıcı Fiat B ·· ··k • 1 • 
211 Koo ittihat 11 75 13 uyu ış en yakından 

Taziz edildi 104 ş Riza Halef 11 50 14 50 Gördüm,, demiştir 
ANKARA, 25 (A.A) - Bu- 99 M j Taranto 12 50 13 Şehrimizde misafir bulu-

nan Alman emrazı cildiye 
ıün Fikret Siliyın baıkanhj'ın- 51 S Süymano 10 50 12 1::> profesörü doktor Linzer dün 
da yapıl•• Kamutay toplr.nb- ll H Alyoti 12 13 50 ıabah trenile Ankaraya hare-
ıında müzakereye lıaıla..ıırkea l l H z Ahmet 11 25 11 50 ket etmiı, istasyonda etibba 
Kars aaylaYı Yusuf Akçora ye 10 L Reciyo 13 50 13 50 cemiyeti reisi doktor Feridun 
T 497 Y ekün teYkct ve diğer doktorlar ve 

okat saylaYı Faik'in 6lümle- Zeytlnyalı Almankonıolosı tarafından teş-
rini bildire" tezkereler okuna- Kilo Alıcı Fiat yi edihaiıtir. Profesör lzmir 
rak habralarına hürmetan sü- 24000 Muh. Alıcı 22 75 23 etibba cemiyetine ve doktorla-
kut edilmiıtir. Afyon nnın a-öıterdiği alaka ve misa-

l ekrar müzakereye reç:ldij-i Kilo Alıcı Fiat firpe"erlikten memnuniyetle 
355 Uy.Mad.ln. 693 889 bahsettikten sonra Türkiyeyi 

laman baıkan muv~fık a-örül- z hl il b l • r• orusı öy c bulacaj'ımı tahmin etmi-
düiü takdirde ıeçen devrede Çu. Cinsi Fiat yordum. 
~•duiu gibi bu devrede cie 334 Buj'day 4 15 4 70 Buradan aynhrkcn Türkiye 
Kamutay topl nblannın saat 24 Susam 10 10 inkılabının pek kısa bir zaman-
lS de yapılmasını ileri sürmüş 150 P. çekirdeii 2 45 2 45 da yapbğı biiyük itleri mektep-
re bu kabul edilmiştir. 50 balye pamuk 41 50 41 50 leri, müeueıeleri yakından gör 

K 
düm, clemiftir. 

amutay bundan sonra a-ün- " d 
1 

p p• Profeairiin Ankaradan aonra 
e ij'inde rörüşül~cek bir şey ara ıyasası lıtanbul Üui•ersitesinde de bir 

0iınadıiı için Perşembe günü 26-3-1935 konferana verecej'i halter ahn-
toplanmak üzere daiılmıtl:!i. Alıt Sabt mıştır. 
•••••••••••• •••• ••••• 11•••••••• 1 •••• ••• 111 Mark 50 20 50 70 •••••• •••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 
(aidiyeti) yoktur - Cecin'a !sterlin 599 604 Çıkan Eserler 

Fr. f raniı 8 28 8 30 •ucun rapport moi 

V. Bu iş benim işimdir - Bu 

it bana aittir - Cette affaire 

~ reg rde. 

VI. Kayserin o~ana Kaysere, 

T annnın olanı Tanraya veriniz 

( Kayserinkini Kaysere, T•nrı
rıınkini Tanrıya veriniz. ) 

VII. Sıyasal durum üzerine 
bir söylev verdi - Siyasi vazi
yete dair biı· nutuk ira.. etti 

- it a fait un discours sur la 

ıjtuation politique. 

VIII. Bu sözler sizin için (si

ıe raci) değil - değil - Ces pa
rolcs ne vous concerı cnt pas. 
ıx Tür'-ı·y ·· · b" " c uzenne ır yazı -

Tnrkiyeye dair bir makale -

Un artiole •ar la T~e. 

Dolar 80 10 79 40 
Bela-a 
İtalyan lireti 10 30 10 35 
isviçre F ran. 40 62 
Florin 84 87 
Kr.Çekoslov 5 20 

40 87 
85 12 

5 2~ 

Türk sözlüğü 
Ankara, 25 

vekaletinden : 
(A.A) - Maa11f 

Türk dili araştırma kurumun
ca hazırlanan ve 25 mart 1935 
iÜnünden başlıyarak Ankarada 
çıkan Ulus gazetesinde yapılan 
Os!llanlıcadan Türkçeye karıı
lıklar klavuzu üzerindeki her 
türlü telif hakları, hakkı telif 
kanununa ıöre, maarif veki
letince Türkdili arqbmıa ku
flllPU adataa tescil edilmiftir. 

BOKS 
Ankara halkevi bokı mual

limi Mutafa Atak tarafından 

(Bokı) aclh bir kitap çıkanl
mııbr. ıporculara tavsiye ede
riz. 

1 
Annelere öğütler 

Çocuk Esirie-me Kurumu 
(Himayei Etfal) Genel Mer
kezi mama çocuklarmın nasıl 
beslendiğini ve mamalarının 

nasıl hazırlanacai'ını öğreten 
(Annelere Öğüt) ün 2 inci sa
yısını hazırlamıştır. 

1 inci öifitleri ve bu öj'ütü 
istiyenlere kurum paraıız ola
rak a-önderir Ankarada Çocuk 
Esira-eme Kurumu Baıkanlıj'ı
aa bir mektupla adres bildir
mek kificlir. 

Sahife s 

~. . ·.-

Berlin Müzakereleri 
Yedi buçuk saat süren müzakere 
Con Saymen Şark lokarnosuna sadık kalmakla 

Esas tasavvurun tadiline taraftardır 
BERLİN, 26 (A.A) - İniiliz 

ve Alman müzakereleri bu la" 

bah saat 10/30 da yeniden 
başlamıştır. Müzakereye Al
manya namına B. Hitler Baron 
Fon Nöyrat ve B. F oa Ribben
trop lnıiltere namı•• Sir Con 
Saymen B. Eden ve İaa-iltere· 
nin Berlin büyüg elçisi iftirak 
etmektedir. 

Berlin, 26 (A.A) - Royter 
Ajansı muhabirinden: 

Sabahleyin baılıyan lngiliz -
Alman müzakereleri aaat 13 
buçuğa kadar devam etmiıtir. 
Müteakıben İngiliz nazırlan 
resmi öile yemeğinde hazır 
bulunmak üzere Iniiltere se
f arethanesine ritmiılerdir. 

. Paris, 26 (A.A) - Alman 
tarzı hareketini gazeteler esa
sen memul olduğu gibi Londra 
ile Paris arasına nifak sokma
i• ve Jurnalın yazdığına göre 
de Fransayı Londra ile Mosko
va arasında mecburen tahyir 

et.eğe matuf a-ibi göstermek
tedirler Almaalar heniiz malik 
bulunmadıklan knvYetli harp 

techizab hakkında müsavat 
esası üzerine tahdidat kabul 
etmeğe hazırdırlar. Tuna and-

lafması tasavvuru Almanyaya 
nazaran Almanya - Avusturya 
husumetiai idame ettirecek ma
hiyettedir. Bundan bqka Al
manya SoyYetJerle bir ademi 
tecavüz andlaımuı akdinden 
istinklf etmekte ve Londrayı 

Moskovaya karıı koymaktadır. 

Londra, 26 (A.A) - Sir Con 
Sayıaen ye 8. Eden bu sabah 
laıiliz sefarethanesine yapbk
lan kısa bir ziyaretten sonra 
başbakanlık dairesine ritmiı
ler Ye orada Londrada 3 Şu
bat tarihinde neıreclilmiş olan 
beyaanamede münderiç meıe 
leler hakkında B. HitJerle mü
zakereye deYam eylemiflerdir. 

Paris, 26 (A.A) - Alman 
istihbarat büroıu bildiriyor: 

HaYas AjaDSanınıa Berlin· 
den istihbarına röre lnıiliz 
Alman müzakerelerı eıaaıında 
Almanyanın Ceaevreye avdeti 
hususuada çıkan mütkilit F ran
sanın protestoıundan ileri r•l
dij'i bildirilmektedir. 

Rlvayetler tekzip 
edlllyor 

LONDRA, (A.A) - laailte
re hllkümetiıün teklif edilea 
Şark minkındaki mftkaltil yar
dım teminati preuibiııe müza· 
heret etıaiyeceii hakkında Sir 
Con Saymen ile B. Eden ta
rafından B. Hitlere teminat 
verildijine dair olan rivayet
ler katiyen tekzip edilmektedir. 

Dünkü mllzakereler 7,5 sa
at sürmüıttır. Dün bu mftki
lemelerin hita•ıada aeıredilen 
resmi te bliide mtınakaıalann 
meYzuu hakkında hiçbir ıey 
a6ylememektedir. Bununla be
raber •tizakerelerin umumi 
bir zemin llzeriade c.-yan et
tiii Ye her iki taraftaki ula
pmamazhklan izaleye matuf ........ 

olduj'u tahmin ediJ..ektedir. 
Buıünkü mükilemeler esna

sında a-ünün meseleleri hak
kında Alma• tehliflerinin daha 
mufassal bir tarzda tetkikine 
yol açbğı ümit olun•aktadır. 

Berlin, 26 ( A. A ) - Havas 
ajansını hususi muhabiriain 
yazdıiına l'öre, İnırlliz m•rah
bas heyeti ile münuebattar 
mehafil mutaaaner prk and· 
!aşmasına kartıhklı müzaharet 
prensibinin ithal edilmesine ln
rilterenia pek o kadar ehem
miyet vermiyor a-ibi rörl\adü
iüne dair beyanatı kaydı ihti
yatla karşılamaktadır. Maama
fih en iyi menbalardan topla· 
nan malGmattan anlatıldığına 
ş-öre ıark andJaıması meselesi 
lnıiJiz murahhulan arasında 
ciddi noktai nazar farklan tev
lit etmiş ıibi r6rüaüyer. 

Sir Con Saymen bir tark lo
karnosu fikrine sadık kalmak-

la beraber Alman endişelerini 
nazari itıbare almış olmak içia 

eaas tasanurun tadiline taraf
tardır. Lord Eden ise lnıiltere 
hariciye nezareti ile birlikte 
olarak şarki Avrupa için kol· 
lektif bir emniyet sistemi ku
rulmadıkça avnıpada sulhun 
iıtikrannı temin mümkün olmı· 
yacaiı fikrindedir. lna-iliz ı mu
rahhulan prk Jokarnosu ••a• 
metninin yerine ikame edilecek 
mukabil teklikler aerdetmeaiai 
Alman hükumetinden iıtemiı
lerd r. 

Bay Laval ltalya-Habeş hududunda 
Mosko;~· .. ;eyahat Yeni bir hidise oldu .• 

Paris, 26 (A.A) - B. LaYa
hn Moskova seyahabnın ulus
lar kurumu koaseyinin fevka
lide içtimaını müteakıp yani 
20 niaana doiru vukubulacaj'ı 
teeyyüt etmektedir. 

Fransız milleti itti-
hada davet ediliyor 

Para, 26 (A.A) - Venaan 
belediye dairesinin k6şadı mii-

nuebetiyle başbakan Bay Flaa
den uzua bir nutuk irat et-

miıtir. Bunda Fransız milleti
ni yeaiden ve israrla ittihada 
davet etmiıtir. 

Çinde tugyanlar 
Şa.nıbay, 25 (A.A) - San 

nehrin Hunan ve Hopes hu-
dudu ilzerindeki bendJeri yıkıJ
mıt ve ıular büyiik bir araziyi 
istila etmittir. 20000 kişinia 
6ldüiii zannediliyor. Zarar 40 
milyoa dolar tahmın edilmek
tedir. Yüzbinlerce halk müca
vir yollar ilzerine dökiilmüftür. 

B. Y evtiç ile B. Titü-
lesko arasında 

Belgrat 26 (A.A) - Y eYtİÇ 
ile B. Titülesko arasında ya· 
pılmakta olan dUnkü müzake
reler ıeçe reç vakte kadar 
devam etmiştir. Müzakerelere 
bu sabah yeniden başlanmııtır! 

~·····-Ana kız hırsızhk 
Yapmıtlar 

Sinekli caddHinde Mehmet 
kızı Mürvet Ye kızı Hicret, 
lbrabim oj'lu Rasimin baraka
ıına perek bazı eıyayı çalar
ken yakalanmıılar ye adliyeye 
Yerilmİft:İr. -

Devriye gezen bir ltalyan onbaşısı 
Bir Habeş müfrezesile karşılaşh 
Roma, 26 (A.A) - 23124 

gecui Habqiatan ile Eritre 
arumdaki badat boyuada ye
ai bir hlclin olmuflur. DeY· 
riye sezmekte olan bir ltaıyu 
onbqı ile bir de aiYil Amaıer 
ciYanada hududu qmlf bulu
aaa bir Habq •üfrezeaile kar
ıılqllUflardır. Geri çekilmek 
İltemiyen Habqliler ateş aç
mıtlar Ye IİYİli yaralualflardır. 
Onbqa da mukabele ederek 
Habeıleri ric'ate mecbur et
mittir.Bunlar hlcliae yerinde llir 
610 iki tllfek 66 tane de fipk 
bırakmıtlarclır. Acliababadald 

ltalyan sefareti Romadan al
dıj'ı talimat mucibince bu yelli 
bicliseden dolayi ıiddetli pro
testoda bulunacakbr. 

Roma, 26 (A.A) - Habe-
fiatan Hfaretinden •aki olu 
tebliie g6re Habeı hükiimeti 
kat'iyyen sulh taraftan oldu
pau iıbat etmek maksadile 
Somali ve Eritre hudut boy
lanada tahfit olunmuş kunet 
bulundurmamaktadır. 

Teblii, Habqistamn mual· 
ilk meuilin mualibaae bir 
tarzda teniye edilecejine kallİ 
bulundupnu ifade ile nihayet 
bulmaktadır. ........ 

Yeni Belçika Kabinesi 
Teşekkül etti 

Brüksel 26 (A.A) - Yeni 

kabinenin listHİ ıudur: 

Baıvekil Ye hariciye nazın: 

Katoliklerden Van Zeeland 
Kabineye memur aazır: Sos

yalistlerden Vandeneld, Libe-

rallerden Himans, Katolikler

den Pullet. 

Müdafaa nazırı : Katolikler

den Deveı 

Dahiye nazın: Katoliklerdea 
Cö Varneffe 

Adliye nazın: Soıyaliıtlerden 
Sudan 

Münakalat ve P. T. T. nazın: 

Sosyalistlerden Spak 

Kültür nazın: Liberallerden 

Bovesse 
Ôkonomi nazırı: Katolikler• 

den Van lsaker 
Maliye nazın : Liberallerdvn Bayındırlık nazın: Sosyalist-

Maka Leon Gerard lerden Eman. 
Müatuılekeler aazın : Kato- İt nazın: Sosyalistlerden De-

li Rubltua _ Jattr. 



ergam hafriyatının verimleri 
Kızd Avluda yapdmakt olan hafriyat asarı 
Atika mera~arında ~~~ alika uyandırdı 

1 

··çök Asyada ayakta kalmış eserlerin eşsiz örnekleri meydana çıka
ıyor. Bergama müzesi acunun en zengin müzeleri arasında yer alacaktır 

gamanın dıt iatiWardan masan j devirde oluıu olsun, mutlakı- tact.r. Edmle, 1011 g&alenle 
buhui•aw aynca medar olu- yet ile idare olunan lalkiimet- bulunan Attik eserler, ( arhe
JOfda. Ba uyecle ıenif bir lerin iRikMHndea haytrh bir Jik, eleniatik cle'Yirlerin klaıik 
nef• alabilen Berpma,.... Mtic'e dofmaiıufbr. 8lıtla bir ... ıeıi .ıw) bu dmredendir. 
hali1etinl ...ı.aijetbdn tiaıt-; '.uı.tm , ... ,.fllU tek bir fer- lr..Wlann Anadoluyu igal et· 
.me iUfeyledliini'en u ı....m ilia ,a.. t..U. etmenin, b1H8n tikleri z•mana teadaf eden bu 
içillde yeni bqtn jiDe bi•" hir ilkenin ldan tarmu yalnız dnrin •un bllt&n Anadolucla 

hir kafaya terk eylemenin; ıayet az bulanmUf, hiç bir yer
krallann, ıultanlann keyfı •• de Berıamada iörllldiiii ka
deliceiine hareketlerle eUerin- dar top u vaziyette zuhur et
de paçavraya çeftrdilderi idare memiftir. Bundan mada " Ci
.. killerİIİe boJ11'1 eimeaia ki· 1ili taı de•ri " nden kalma 
ttlllllıileri, laadiubn tarih ahi- balta, " tunç devri :t ne ait 
feleriae reçtiji pdenberi ç&mlelder ve bana mtımuil 
hqhyan acı tecrilHlerle pek eyi eauler, bu medeniyetin tarilün 
anla,ılmıfbr.Bu ctlmleden olmak bqlanııcına mlaadif zamanda 
flzere Bergama kralhfa da an- ve hatta 1azın1n icadında. 

bir k.ltlphaae .. ,c1an. reti
rİlllifti. Bu k&.to,a-e bilahare 
Roma u..,....terlanndan " An
tu•ası " tarafuadu mqukw 
kraliçe " Kleopatra " ya hedi
ye edilerek lakeoderiyeye ta
flDIDlf, fakat t.kacleriye lı
tilphaneai yuclıiı zaman o me
yanda maalesef mahvolup fit-
lllİftir. 

a cak 147 eenedea fula payidar evel, yani tarihten &ace de 
olamıyarak Romalılann eliae Y•••t oldatuau ifade ediyor. 
geçmİftir. Mil'&ttan 135 yıl öiı· itte bu tarihi kate dlbıyanm 
ce Berpmuın ıen kralı için- bertarafmclan, bilbaaıa AJmaa. 
cu "Atalos" hazinelini badi 1.0.. beneae ~lan
milletiaden eairıreyer:ek dolltlan atika meraküa ziyaretçi celbet
bulunaa Sinatoya terkeylecli- mekte, ıittikçe daha reait bir 

Bı-rgadan bir mmızanı 
iiadea vefatını mlteakip bu e~emmiyet ka~nmaktadır. 
lluineyi almak Dzere ıelea Hafriyatın ilk Jlllannda, 0 

Siaato iyeleri Berramanın zaman kan~nan mDIUdeıtindeıa 
senet •• ildi .. m içinde bulun- istifade edilerek bırçok kıy
dutUnu rlrerek hayran kal- metli eıerler ecnebi meadeket· 
DUfJar; "irlilın ıeneti b'1tftn lere tapnmıftı. "Bü)'lk mabat 
devleti demektir."Diyerek Ber- Zevı,, namına yapılaa ve ele· 
ıamaya ye~erdi. itte aijtik devrin en pheuri•larak 
kral Ataloaun kendi milleti kabul edilen bir mat>.t IMı 
aleyhine nbep ~dutu mlltev- yandadır. Bu mabet bk HD• 

lilik, Berramalılann etrafa in 6nce Berline aaldolanmUfbL 
•pn terakkileriae IOD olmut· Buflin de tamamen eald iaalin
tu. Gerçi az zaman . '°ma is- de reıtore edilerek Berlia ~ 
tildillerini reriye- almak için zeaiade kurulmaftur. 
halk •ltbit bir uyu çakara- Ltanbul ve lzmir mazeıen. 
l'ak, faaaWt ..,ette altı yil de ele 8erfamaya ait bua la,•ti• ~ Wr barba ıirit- mttıi eserler mevcut ......., 
•ifdieecle mlit••li Romalılann 
kanetli orduu bu ia)'am baı-
~ 

Tarih, Berrama medeniyetini, 
ltawtınlerden aoara Romalila
ra liaal e,leiaektedir. ... 
lllar ikinci bir. iqana ..... 
Hl vermemek için mit.. 
madi bir it çaaan a9Uak ,.. 
yet muauam Wn.ıilar. yapbrlllafa 
batlamqlaf, bleaia '*"'P en
pinde .. Kml avla "diye anı. 
laa ..UUe elli Wn ldfjHk ail-
6 tiatr, " ealdlfab " de11ilen 
aailrk yurcluü yeni bapan ill-
ve1er, " tireyua "ıa&beauu yıp
brmıılar Ye buna mihnaail o 

Jltf-Hra •liataiM<Ü restore edilen biipk c Zozo • tttabedt 
ZUD Darilla tepltblalerile mü• meydana çıkarmqbr. 
zeye bafh bir de " Bilrievi " " Kızalawlu ., da yapılmakta 
yapı11na baflannufbr. Her iki olan hafriyat ta ber tarafta 
bina da lmairden Berpmaya adnatika merakhlan• btl
riririlirk• ilk •imla bulundu- ylk bir alika uyuıdal'llllf ba
iu ribi, t....ı atma reamİftcle lunuyor. Berrama mecleaiyeti-
llk k•cli a HD eserleri olan Kmlam 
... ~~ ilim-
her. ibtiytcı cami bir ol.el hali- ler 1'U ne 1' r fliliiiıHflili''tiı& 
ni alaca;. da Berıama eserle· l&z aöyliJfllll•....... 2fi8 
rini tetkike ıelecek ola11 ziya- metre uzunlufunda olan bu ha· 
retçilere ~el bir iatirahatglb rabe Somadan Berramaya uza
olacakbr. Bundu bafka akra- nan fO.lenin Dzerind• ve Ber
polun tepeaine kadar ıayet az ramanın kenar maballeıindeki 
meyilli ailzel bir otomobil yolu evlerin arasında baLmmakta
da yapılıyor. 335 rakamında dır.iki tarafında yirmi beıer met 
ltulunaa bu tepe civara hlkim re ylbeklikte birer illtih·aneyi · 
bir yllbeldik anetmekteclir. 

Battbi bunlar, içinde bulun- Andıra iki b6yllk bina var-
dutumm yılm ton ayma kadar dır. Bunlar ldiçlk' Aayada 
bi~ olacapdan Bergama ayakta kalmlf eski eserlerin 
eaerlerinin daha ıenit bir raf- epiz bir nlmu•aini tetkil el-
bet kaunacaja fllpheaizdir. mektedirler. Bu lmpdaki haf. 

Yeni ludrtyal riyala devam etmek için civar-
9'l6 ıeneaindeaberi Berra- da bulunan buı evlerin yıkıl

mada tekrar bafiıJaD hafriyat ma11 lizamıeliyor. Eau38 bu it 
çok İJİ aeticeler •ermif, Eakt- ilzerinde daha &nce bir takım 
~p, IMa bafriyat uyeainde bu- iatimlik muameleleri yap~ 
~. (*) Faka hu ldfl felmeaiektedlr. 
Şehri. ceaububcla bulunan F..akiden bernuılaa baaya bi-

T ....... krallıfmdan evvel rulmut olan bir•~-
~ olu lnı yer, Toroa de hafriyata eaıol old.Pdr 

rlldlitinden yerindea kaldan· 
lacajı zan~ E•
nlc:e ıama· .. aen . "\Uihare 

Jzmir müeue1elerinden bWin9 
aahldı;ı alyienen bu hlaanm 
yeriaden kalkması zaftlli lair 
ıekle Pmiftir~Zaten bufiln İÇİll 
ıayri faal balman bu fabrika 
orada baki kaldıkça kwl av.la 
IWriyabnın tamamJ-.._ui 
imkiuız olduiundan bu mani
uın çok seçmeden bldmla
~iın· ıllpbe yoktur. 
Berıamada ~r cle•

rine ait çok sa..f ...... -~ 
teudlfo~ • ..._ 

devrin tarzına rlre hir Cok 
mubtetem eserler ricude ı•-

bqka .civarda Mn f6nlenl• 
Bergatnada 'lıafriyal hapılan Kızıl aolu bazı kıymetli eaki uar u ba-

•aktachr. BerraatanıD tarihi dailanna kadar hüldml1~•~ti4lma~ma;a baflalPD'fbr. 8anlir tirmİflerdir. 
BugUnka halrlr • t c 

Bu ,an bu •erlerin yalnız 
harabeleri ve ankazJan kalmıı
br. Bunları meycl*8a çıkarmtk 
içia yanm uudan beri Berıa
mada fa11luız denebilecek dere
cede hafriyat yapılmaktadır. 
Çakan atikaur, Berıama hak
kmnılq bilfileri teyit eylecliii 

sf!!. karulak blaa --

varhjlnı biitün kuclretile •u- Bergama krallıi.• . ıUt ltirer tarih! e...areler ta• 
hafa• edebilmesi için biç kralhiı• ı.ıtnn ıhdtiy~nıd.ı • darlar. 
Ş6phe yok ki bu atik eer- min emif, Roma evna e • • karanlık 116ktalarım 
lerin yerinde kalmuı da- flbretini biitün dünyaya yay- hafriyatlara amba-
ba muvafıkb. Bu maksada m1fb. Roma imparatorlanndan- • mllait bir meYld 
binaen geçen ıene Dirik vali- "Karakalla" tutulduj'u müthif memlekette • 
miz general Klzımın çok iaa- hutahk &zerine tedavisini bu- e arbukta 
betli dllfllnceleri neticesi olarak rada yapbrmaia mecbur ol- 1lr1Joru. 
yeni bir mille inpama bqlaıi- mUfbl. Bu devirlerdeki bbbi 
mfh. Ba illsenla p~ .. ,. t"-i ....U..W. 
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man rdu u be buçuk milyon 
Alman or sunun motörleşmesi çok hızla ilerliyor 

Rayşver en yeni silihlarla techiz ediliyor .. 
Yeni tipte Alman topları.. Tayyarelere karşı otomatik toplar, motörleri 
Durduran pilot ve rasıdları cansız bırakan gazlı mermiler ... 

Berlin 23 mart - Merkez-. 
leri Potsdam, Münib, Lands
berg ve Hambergen olmak 
Üzere daha dört topçu alayı 
teşkil edilmiştir. Bilhassa Pot
ıdamdaki alay tamemen ağır 
lopçudan müteşekkil bulundu
iuna göre, Alman erkini har
ltiyesi topçu malzemesini art
tırmak lüzumunu duymuştur. 
Sahra topcuıu için Krupp 
fabrikalarında yapılmakta olan 
77 lik yeai modelde toplar 
kabul edilmiştir. Faaliyet re
Yolliarı eskilerinin iki misli 
olan bu toplar büyük bir 
kuvvette olup uzun çaptadırlar. 
Bu toplar fazla olarek, yarı 
otomatik bir cihazla mükem
ınclleştirilmiştir. Top endahtı 
müteakip gerilirken hülas ken
di kendine açılaralc çekilen ko
vanı dışarı atacaktır. Böylece 
todçuların obüsü topa sokarak 
külası kapamaktan başka bir 
hizmetleri olmıyacaktır. Bu çe
şid topların atışları eskisinden 
çok daha seri olduğu düşünü
lürse bu yarı otomatik taplar
la mücehhez bataryaların gu
rup ateşinin ne kadar müthiş 

şekkül etmiş olup "Tayyare
lere karşı müdafaa,, topu de
mektir. 

Nerede yapıyorlar? 
Bu toplar birçok oklu seh

palar üzerine kurulmuş olup 
Eıendeki Krypp ve Reeinme
tall fabrikalarında yapılmakta
dır. Dakikada otuz endaht ya
pabilirler. Mermilerini on kilo
lometreye kadar gönderirler. 
80 lik toplar da 77 likler gibi 
yepyeni bir tipte aerodinamik 
obüsler atmaktadırlar. Böy
lece attıkları mermilerin döve
bileceği mesafeyi çoğ:ıltmakta
dirler. Tayyarelere karşı en
dabtları daha isabetli kılmak 
için de kullanılan obüsler sa
atli kullanı lacak, obüsler ha
vai fişengi ışık neşreden sa
atli bir cihazla mücehhezdir
ler. Bu da tayyarelere karşı 
endahtı isabetle yapmayı temia 
etmektedir. Aynı zamanda et
rafa saçtığı ışık sayesinde en
dahtı isabetlendiren bu obüsler 
hedef ittihaz edilen tayyare 
yakininde patlayınca bir gaz 
bulutu neşrederek tayyarenin 
motör silindirlerinde iştiallere 

,, ·~"-/' 11 ·1 ;ı·fıirli !!''= /f•r·rüh lrri !/''/'İ!fO>'iar 

olacağı düşünü'ebilir. sebebiyet veren arızalar vücu-
Tamamen otomatik da getirmekte, ve bu gazın 

Toplar muhteviyatı pilotla rasıdı da 
Diğer yandan tamamen oto- bayıltmaktardır. Burada anlat-

ıııatik topların da Soemmerda- tığımız tipte obüsler kullanıl-

nın Pheinmetalf faprikalarında masından doğan tehditler o 
tecrübe atışları yapılmaktadır. kadar cdJ!<lir ki İnr;iliz hü-
Bu deueme!er istenilen netice- kiımeti de :.a1!ıca hıbora:uvar-
Yi verirse topları otomatik bir larında aynı tecrübeleri yaptır-
•ilah haline koyacaktır. Bugüne maktadır. ş:ındiye kadar İngi-
kadar sahra toplarında bilin- liz kimyakerleri müma~il neti-
tııiyen istikrar metotlarının it- ceyi elde edememişlerdir. 
hali de bu topların tayyarelere Af,ır topları 
karşı hiç bir değişıkliğe lüzum Yukarıd:ı Alman'.arın yeni 
2Örülmek•izin endahtlarını te- topçu alay'arında bir ağır top-
tııin etmektedir. çu alayı da teşlcil ettiğini bil-

Yeni tayyare topları dirmiştik. Şimdiye kadar hem 
Hafif topçu kuvvetleri de piyade alayını takip eden 77 lik 

• 0ilhassa tayyarelere karşı en- sahra top:arı yerine tedrici 
daht için düşünülmüş bulunan olaralc 105 lik ve 130 Jile ·top-
Yarı otomatik 80 Jik toplarla lar konulmu~tur. Avrupanın 
mücehhezdir. Rayş bu top tip- batlıca ordularında bu toplar 
!erine nazarı dikkatı celbctme- ağır topçu kuvvetinden sayıl-
ın k' . b e ıçın unlara "Flak Kanene maktadır. 

" veya "Maschinen flak,, adını Hellgolandil adasının 
Yermiştir. "Flak k ı· · Tahkimi "F ,, c ımesı 

lug Abwebr kanone keli-
m 1 • " e erınin ilk harflerinden te-

Versay muahedasi mucibince 
tamamen yok edilmesi icap 

eden Heligoland adasının mü
dafaa mevkileri tamamen yeni
lenmiı ve bu son aylarda müdafaa 
sistemleri bir kat daha takviye 
edilmiştir. Bilhassa Sylt ada
sında sevkülceyş noktai naza
rından büyük değeri olan on 
iki kilometre uzunluğunda 
ıedler vücuda getirilerek bu 
ada da Heligolan müdafaa 
sistemine katılmıştır. Şarki 

len bütün hassalara maliktir. 
Son derece motörlefm• 

Daha 1932 yılında, yaz ma
navralarına kumanda eden Ge
neral Hamnvrştayn hayret verici 
beden muvafakiyetleri gösteren 
kıtaatın dikkate değer durumun 
dan memnun olduğunu bildirmit 
ti.Ziraat kamplarında, traktörler 
le diğer zirai makinelerinin ida
resini öğrenmek vesilesile, at· 

Almaıı ordıısıe eski giiııleJ"i yaşatıyor· 
Prüıyada bütün sahil boyunca kerler tankları• ve top trak

alıştırıl-sahil bataryaları çoğaltılııııştır. törlerinin idaresine 
Benstei Küstenin bataryaları mıştı. 
Polonyanın biricik limanları Piyadeye gelince, mecburi 
olan Gdynia'yı arkadan ateı- hizmet kararı Yerilmezdeıı önce 
[eri altına almaktadır. Bir harp bile, hemen harekete geçebile-
balinde polonyanın b~ liman- cek sefer kuvvetleri şöyle idi: 
dan istifadesi imkansızdır. Rayşver 400,000 

Berlln 23 Mart Po!iı 100,000 
Almanya savaş bakanlığı, Yardımcılar 100,000 

dört yeni topçu alayı teşkilini Y ekiın 600,000 
düşünürken, yeniden silahlan- Rayşver ihtiyatı 300,000 
ma meselesinin bütünlüğünü Askeri cemiyetler 3,500,000 
gözden kaçırmamıştı. Yeniden Eski muharipler 1,400,000 
14 piyade alayı kurarak eseri- Hepsi birden 5.500,000 
ni tamamladı. Yani beş buçuk milyonluk 

Bu alaylar şu şehirlerde yer- kadroları uğlam , disiplini mü-
lettiler: 

kemmel ve harp devresine ait 
Şarki Prüsyada (Freystat) bütün askeri talimlerden geç-

3200 nüfus; Flensburg (Şlezvig- miş bir kuvvet. 
Holttayn'de) 67000 nüfus; Neu- Mükemmel silahla.r 
Ruppin (Brandenburg) on H· Bu kocaman adam kütlesi v• 
kiz bin nüfus; Leipzig altı yüz 
(79,000 nüfus), Doabritz (450 
bin nüfus), Plauen (113,000 nü
fus), Tubrigen (Vurtenberg eya 
!eti) 21000 nüfus; Koontans 
(Bat eyaleti) 31000 nüfus; Mü
nib (710,000) Ratisbon (80,000), 
Augsberg (168,000), İngolstadt 
(28,000) ve Götingen (43,000 
nüfus). 

bunlara kat:lması münasip olan 
5000 kadar pilot, tarassut ve 
bombardıman tayyarecisi en 
mükemmel silahlarla ve malze
me ile mücehhezdir. Piyadenin 
silahı kısmen 1924 modeli 
mavzer tüfengi olup Oben 
dorf'taki mavzez fabrikaları 
mebzulen bunları yapmaktadır. 
Kısmen de, son zamanlarda 

Alıııcııılanıı 80 liııiıule Laııclsi.'roıto derliklrı·i taııklar 

Ayni zamanda 18 süvarı ala- Alman piyadesi için kabul edi-
yı da teşkil edilmiş ve bunlar- len otomatik tüfenktir. Bır ma-
dan Erfart' da kışla kuran birisi kina ve isabet harikası olan bu 
tamamen motörleştirilmiştir. siah, bunu kullanan her nefere 

Bir Alman Generalının itiraf son derece hizlı t ir ateş açmak 
ettiği gibi, Almanyanın şim- imkanını verit ve bu da yarı 
diye kadar ki ordusu bir za- otomatik makanızmanın mah-
bıta ordusu olub kumanda zurlar nı ortadan kaldırır. Fil-
hey'eti teşkil ve derhal sefer- hakika halen asker, boş fi1~k-
ber edilecek asker kütlelerinin !eri çikarıp tüfengi yeniden 
kadrola$brmal'( için 1.azım ze- doldurmak için nis;;onzahı göz-

den kaçırmağa ve sonra yeni
den nişan almağa mecburdur. 
Halbuki ekseriya bu sırada nı
şangah gözden kaçar. 

Otomatik tüfenkle ise Al
man askeri şarjorunun muh
teviyatını, Nişangahı göz· 
den kaçırmak ızın, bşaltabilir ve 
ilk atışı isabet etmemi~se sa
niyesinde atışını tashih edebilir. 

Otomatik mavzer tüfenkleri 
S. S. denilen hususi kurşun 

fişenkleri kullanırlar. Bunlar 
bava mukavemetini kıracak 

şekilde yapılmış olup diğer 
memleketlerdekinden çok daha 
uzağa atılabilirler. 

Bu fişenklerin tanesi Al-
manyaya 40 santime maloluyıır. 
Halbuki Fransa bir fişenk için 
bir frank ödemektedir. Yani 
müsavi masraf karşılıiı olarak, 
iki Fransız fişengine karşı Al
m:ınler beş fişenk yapabiliyor
lar. Bunun da harp halindeki 
ehemmiyeti aşikardır. 

Her taburda &4 

Mltralyoz 
Daha mecburi askerlik ku

rulmadan böyle mükemmel bir 
şekil alan teslihatın şimdi ne 
hale geleceği endişe ile düşü
nülebilir. Almanya bu sahada 

Hafif kıtaat ise Bergman -
Şmayser biçimi mitralyözlerle 
mebzuler. mücehhezdirler. Bu 
silah bundan bütün kamplarda 
kullanılır. Kullanışı ve makinesi 
çok sadedir. Madsen mitralyözü 
gibi bu da durmak bilmez. 

Bergman - Şmayser mitral
yözü Holanda' da, sözde Holan
dalı olan V eland şirketini• 
maskesi altında yapılıyor. Şir
ketin idare merkezi birlindedir, 
Bugün hakikatte bir Alman 
şirketi olduğu gizlenmiyor. 

Almanyada Madsen mitral
yözlerini yapan Mavzer fabri
kaları birkaç misil işçi ile ça
lıştıkları halde, faaliyetleri bir 
dakika bile yavaşlamamaktadır. 
Bu da Alman ordusunun ihti
yaçlarının ne kadar çok oldu
ğunu gösterir. Diğer birçok 
fabrikalar da yedek parçalarını 
vermek için yardım ediyorlar. 

......................................... ( 

Almanya 
Ruslardan 
Kuşkulanıyor .. 

- Başlaaıı birinci solıiıede 

kında halka malumat vermek 
zamanının henüz gelmediK"ini 

Alıııcm şelıil'IPı'iııde f/iiııdelik co1;<k11ıı/11k/aı · 
çok çalışmaktadır. Yeni tip yazıyor. Ve diyor ki: 
mitralyozler tecrübe edilmiş ve Sarih olan ulusal Sosyalist 
ende sonda Madson biçimi siyasası hiçbir zaman blok-

me,hur Danimarka hafif mit- lar teşekkülü usulünün ihduına 
ralyozleri - en kullanışlı ve çalışmamıştır. Bunun içindir ki 
en müessir- bir silah olarak Almanyının iştirak edeceği bü-
kabul edilmiştir. Almanya kıt- tün müzakerelerin başlıca te-
alarını takviye için bu mitral- mayülü hiçbir vakıt herhangi 

yozleden sipariş etmiştir. Eğer bir memleket aleyhinde vazi-

1908 modc:i Maksim mitralyo- yet almak olmıyacak, daha zi-
zunun 50 kilosuna karşı Madsen yade bütün Avrupa devletle-

mitraly ~~unun ancak 7 kilo rinin hali hazırdaki bayati men-
::tğırlığında olduğu düşünülürse featları üzerine müesses itimat 
bunun ehemmiyeti anlaşılır. verici bir teşriki mesainin te-
Yeni teşkilatın her taburdrda easüsüne matuf bulunacaktır. 
12 mitralyoz yerine 64 mitral- Bugünkü Berlin müzakeratı da 
yoz ze fazla olarak ta 20 mi- hu prensipten mülhem olacak-
limetrelik yirnıi top, mitralyoz tır. 
olacak ve bu sonuncular piya-

de tarafından tanklara veya 
hava sefinelerine karşı kulla
nılacaktır. 

Bu yeni tip mitralyoz, kalın 
ve ince yağlara ihtiyaç göster

meden çalıştığı için, diğer mit
ralyozlar hilafına olarak, ma

kinenin ilişmesi ihtimali yoktur. 
Makanizma istediği kadar kum 

dolsun, yine şalışır. Halbuki 
Fransız mitralyozları ufacık toz 
yüzünden hareketten kalır. 

Avusturya ve 
Hukuk Musavatı 

Viyana, 26 (A.A) - Başba
kan B. Şuşnig dün irat ettiği 
bir nutukta Avusturya için hu
huk müsavatı istemiştir. 

Avusturyada vaziyet 
Viyana, 26 (A.A) - Reisi

cumhur Miklasın istifa edece
ğine ve pens Starhembergin de 

imparatorluk naibi naspoluna
cağına dair olan şayialar kat
iyetle tekzip edilmektedir. 



Ö a ·-cşam Hult sarayının bü
yak mavi sa!onunda halife, Ca
fer ve: Taran ile beraber ak
şam ye:ne2'ini yimiş oturuyor
lardı ki Bizanstan bir elçinin 
2'cJd,ğini haber verdiler. 

- Bizanstan mı? Dediniz 
dedi lıalif c. 

Halifenin gizleyemedii'i hay
tetinden meraka düşen Cafer 
ile Taran haberi alınca otur
dukları yerden zıpladılar. Bi
zansın bir halt kanşbrdığını 

anlamışlardı. 
Elçi derhal guzura kabul edil

di. Elinde tuttuiu meşin bir 
keseyi başının üzerine koyduk
tan ve öptülden sonra nameyi 
halifeye sundu. Mektup Rumca 
yazılmıştı. Halife hiç tereddüt 
etmeden okuması için Tarana 
uzattı. 

Taran okudu: 
" Bizans imparatoru Nisefor

dan islim halifesi Harunurreşi
de selam. Bilmiş olasın ki Bi
zans bildiiiniz Bizans deiildir. 
Bir kadın elinde değildir. Şimdi 
ıraki Roma imparatorluiu ve 
şimdiye kadar Bai'data vere
geldiği haracı artık tanımayor 
H geri istiyor. Ve ol Cafer de
dikleri kendini bilmez ile ana 
baba ve hak dininden çevirerek 
kendisine arkadaş edindi;i cür
ctkar Tara111 da ki - 4imdi ikisi 
de ıenia yanındadır - baj'layıp 
derhal bize gönderiniz ve 
illaki Bağdadı başınıza yıkıp 
viran edeceiiz. ,, 

Cafer mektubun bitmesini 
beklemedi. Bu kadan onun 
için kafiydi. Mektubu Taranın 
elinden kaptıi'ı iİbi yınnası 
bir oldu. Harunurreşit buna 
bir mini vermemekle beraber 
Bizanslıların patayatsızlıklarıoı 
tahmin ed~rek Caferin bu ha
reketine kızmadı esasen Taran 
halifeye Niaeförun mektubu 
Ye tahsiyeti hakkında malü
•at vermiye başlamı., tı. 

Cafer iıe elçi ile meşpldu. 
Ona fuib Rumca ile ıCSylü- · 
Jordu: 

- Kralınıza söyleyin ki 
mektubunuzu ben yırttım. Ce
nbımı da karıılaştıtımız da 
Yereceğim: 

Harunulreşit te köpürmüştü. 
Onun da sözleri kısa oldu. Ve 
ıu tarihe geçen meıhur ceva
bı Yerdi: 

•• Cevabımı duymıyacakıın, 

fÖreccksin,, 
Cafer hiddetinden yerinde 

duramıyor, hemen hareket et
mek istiyordu. 

- Vazifemin başında bulun
malıyım Sizin gelr.ıenize ha
cet yoktur diyordu. 

Nihayet karar verildi: Cafer 
ile Taran bir an evvel cephe
ye y~tişmck için hemen o ıre
ce hareket edecekler ve hali
fe de hazırlıiını yapıp kuvai 
kulliye ile arkadan yctiıecekti. 

Gece yarısı halife ile misa
firleri vedalaşblar. Daha evvel 
haber salmdıiı için Kleromen 
de saraya gelmişti. Fakat Kle
romen saraya yalnız ielmedi. 
Bizzat Zübeyde de jebaiıti ve 
Denaniri de beraber getirmiş
ti: Denanir Taranın yeni ıev2'i
liıi. 

Zübeyde Harunurreşide, Kle
romen de Cafere vaziyeti kı
nca anlabrlarken Denanir de 
Tirana yakışıklı ve gürbüz Bi
ıans delikanlısına yanaşmış ve 
hiç c;ekinmeden koluna jirmiş-
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·-·-·-olitika gazetesi diyor ki : 
" Bize doğru uzablan samimi bir eli 

Hiç bir vakit boş bırakmadık,, 
Yeni İtalya elçisinin itimat- tirmekte ve demektedir ki: 

namesini Kral Naibi Prens Pol'a B. Mussolini Milano'da söy-
takdimi esnasında söylemiş ol- lediği bir nutukta bu yaklaşma 
du2'u nutku tahJil eden Yugos- siyasasının esaslarını koymuştu 
lav gazetelerinden Politika bu Bu siyasa yalnız komşular ara-
müaasebetle İtalyan Yugoslav sında iyi münasebetler bulun· 
münasebetlerinin çok zaman- ması mecburiyetinden deiil 

ti bile. Onu tanımı.ştı. 

J 

Taran bu arap dilberini bir 
bakışta hatırlamıştı. Hayret ve 
sevinç i~inde idi. Bir taraftan 
da Kleromenin Cafere anlat-

bu hareketinden hiçte pişman 
görünmedi. Benim asil amca
zadem bei'enilmez mi hiç .. Öy· 
le değil mi Dcnanir? 

lardanbt"ri gcçirdjği safhalara fakat ayni zamanda bunun 
temas ederek diyor ki: uluslararası banş için de mü-

" Umumi harbe kadar İtalya him olmasından neş'ct elmek-
ile Yugoslavya arasında gayet tedir. Bu bakımdan ltalyan-Yu-
iyi münasebetler vardı. ltalya, goslav münasebetlerinin iyileş-

tıklann:a kulak verdiği için bir 
~ece evvelki maceranm böyle 
güzel bir netice vermesinden 
sevinci artıyordu. 

Arap dilberi tebessümle ce
vap verdi: Balkan uluslarının makul ve mesi uluslararası siyasasın n 

meıru arzularının lehine bir inkişafı için çok büyük ehem-- Öyle lcardcşim .. 
iki kadın bu son kelimeleri 

Arapça konuşmuşlardı. 
vaziyet almıj bulunuyordu. İtal- miycti haizdir. B LaYal İtal-
ya bu hususta bir çok hareket- yan-Yugoslav münasebetlerinin 
Ierde bulunmuştur .ki bunların iyileşmesine yardım ettii'ınden Cafer ise kah kah gülüyor 

ve jÖZ ucuyla bir arkadaşına 
bir Harunürreşide bakıyordu. 

Ayak ilzerinde ve bir gece 
yarısı oynanan bu dram vazi
yetin n~zakcti hasebile daha 
daha fazla devam edemedi. 
Çünkü Harün bu emri vaki 
karıısında hakikati kabule ve 
hiç sesini çıkarmadan sevgili 
Denanirini Tarana bırakmaia 
razı olmuştu. .. 

" " Dört atlı idiler ve son silr-
atle gidiyorlardı. Kadınlar da 
erkek elbisesi geymişlerdi. 
B:nicilikte scvi'iJilerinden geri 
kalmıyorlardı. Tam onlara layık 
birer eı idiler. Ve eğer Cafer 
sabırsızlaamasaydı bu ıidiş gü
zel, hem pek güzel, tadına 
doyulmaz bir yolculuk olacaktı. 
Fakat Cafer uzun ıüren bu 
ıeyahatın bitmesini arzu eder
ken bir de şimdi MaJatyanın 
tehlikede olmasını düıündükçc 
Eıkar divzadcyi -atının ismi
ıürdükçe sürüyordu. 

Buna rağmen Taran daya
namadı atı•ı Kleromene yanaı
tırarak: 

- Kleromcn dedi.Anlatsana 
bana fU hikayeyi. 

- Fakat anlatacak bir 9ey 
yok.Biliyorsunuz. 

- Hayır, bilmiyorum.Öğren
mek iıtediklerim var. 

- Denaniri seYmedin mı 
yolcsa? 

- Bu da ıöz mil ya. 
- O halde. 
- Senin Zübeydeye katılıp 

gelmen ve ıonra Denaniri be
nim için bulmanız ve onun rıza 
göstermesi alchmı çeliyor. 

- Fakat ben ı;deceiim ye
ri biliyordum. Zübeydenin plim 
yerinde idi. Denanir de esasen 
Harunu sevmediii için bize 
uymakta tereddüt etmedi. Ve 

T aı.ran sordu: 
- Ne honuştunuz Allahaş

kına? 
- Asil şövalyemin at sürü-

mü kendi gibi cmsa!sizdir 
diyor 

Cafer dayanamadı atıldı: 
- Ben Rumca öğrendim, 

sen Arapça öğreneceksin Ta
ran.. Yoksa bu dilsiz oyunu 
seni nelere sürükler bilmem. 

Fakat ıörüyor musunuz, kar
ııdan üç süvari geliyor. Zaten 
Diyanbekire de vardık. 
Beş dakika sonra süvarilerle 

Karıı karşıya ıelmitlerdi. 
Fakat hayret!.. Süvariler on
lann karşısına ıelir jelmez 
gem kısmışlar ve ihtiram vaz
iyeti alarak durmu,ıardı. c~
fer de tanıdı. Malatyalı ıuvarı
lerdi. ve atlan jibi kendileri 
de kan ter içindf! kalmışlardı. 
Anlaıılan Malatyada mühim 
hadiseler olmuştu. 

- Ncvar diye ıordu Cafer. 
- Şize geliyorduk beyim. 
- Bir haber mi var. Va.ziya-

tiniz çok şeyler anla.byor. 
- Size verilecek bir mek

tup var. 
- Çabuk ol, 

önündeki atlının 
tubu kaptı, açtı 
okudu; 

diye Cafer 
elinden mek
f'C batırarak 

•• Uç beyleri reiıi Seyidi Bat
tal Gazi beyimize 

Bizans ıavuru sizi• yokluiu
nuzdan istifade ederek Malatya 
üzerine yürüdü. Bir haftadır 
cenkleşiyoruz. Fakat düşman 
o kadar çoktur ki siı olmadan 
onunla vuruşacajımızı ümit et
miıken bu bir hafta içinde düş
man bizi bunalttı. Eier çabuk 
yetişcmezsen Malatyayı terke 
mecbur kalacağız. Tez gel ve 
kumanayı eline al ,, 

Abdülvclıab Gazi 
Stmu Vm 

GAFFAR ZADE OTELi 
Otel baştan başa yeniden boyablmış ve mobilyası tecdit 

edilmiştir. Sıhhi temizliğe son derecede dikkat ve itina 
edilmektedir. Servis muntazam, oda fiatları zamanın icabına 
göre ucuzdur. Bundan evvel senelerce müsteciri bulunmuş 
olduğum müesseseme gösterilen rağbetin yine gösterilmesini 
muhterem mlişterHerimden rica ederim. 

ABDULLAH MOLALİÇ 
s 8 (10--13) (317) -

I Z Mi R 
Yünlü Mallar Pazarı 

f. Kandemiro2'1u 
Yeni manifaturacılarda M. Kemalettin caddesinde 18 No. lu 

( Yülü mallar pazarı ) namı altında açtığım mağazamda ( fZMİR 
HALKAPINAR ) Fabrikasınm me~hur mevsimlik fantazi çulaki, 
kazmir, battaniye ve sair her çeşit mamulitını pek ucuz bir fi
atle satmakta oJduiumu muhterem müşterilerime arzeylerim. 

H. 3 2 - 13 ( 379 ) 

Türkiye Mensucat Fabrikalar 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kastcr
katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FİATLARIMIZI iSTEYİNiZ 
H. 1 

en mühimlerinden biri 1913 de dol~yı memnun olabilir bu ıu-
Bosna Hersciin işgalinde ya- retle Avrupa'da banıın taraini 
yapılmış ve bir tanesi de Avuı- için uluslar gittikçe daha fazla 
turya Macaristamn Sırbistana ve daha kuvvetli bir surette 
hücumu esnasında rokua gel- bir birlerine bailanmaktadır-
miştir. Fakat bundan sonra lar. 
ülküleri itibarile birbirlerini Yugoslavyada devlet 
tutmaları lizımgelcn iki devlet inhisarları gellrl 
arasında vaziyet biraz soğukça Devlet nhisarlar müdüriye-
ltir hal almıı ve bu daha 1915 tinin istatistiklerine göre bu 
de Loadra muahedesinin akdi idarenin 1935 ikinci kanun 
esnasında iyice tebellür et- içindeki geliri 148 milyon 
mittir. 476,000 dinan bulmuıtur. Ge-

Rapallo muaheıi, 1924 dost- çen yıl ayni ay içindeki ırelir 
misakı bu Taziyeti maal'esef miktarı ise 141 milyon 19.000 
tamamen iyileıtirememiş Ye diıaar ve birinci kanunda ise 
Yugoılavya, daima Balkan ulus-

158 milyon 65.000 dinardı. 
lannıa iıtiklilleri hakkında Devlet inhisarı altıaa alıa-
meıru prenıipleriai müdafaa mış maddeler arasında en faz-
mecburiyetiade kalmııtır. 

Halbuki yelli İtalyan elçiıi- la gelir temin eden tütündür. 
ni• ıözleri bu ihtilifların ta- 1935 yılının ilk ayı içinde tü-
mamen halledilmek üzere ol- tünün temin ettiii gelir. 98 
duiunu göıtermektedir. Yakın milyon 167.000 dinardır. Bu 
bir. i!tikbal, bu başlaDilC işa- miktar 1934 yılıAın aynı ayın-
retının arkasında hakiki bir da 98 milyon 223.000 dinar 
azmin bulunup bulunmadığını ve birinci kanua ayında da 
~ildirecekfir. Yugoılavyaya ıe- 103 milyon 741.000 dinardır. 
bnce, ıunu tekrar etmek iste- Tütünden ıonra 19 milyon 
riı ki, bize doiru uzahlan aa- 133.000 dinar ile tuz, 15 mil-
mimi bir eli bir zaman boş bı- yon 514.000 dinar ile petrol, 
rakmadık. 7 milyon 35.000 dinar ile kib .. 

Verak iazetesi de bu nut- rit, 3 milyon 877.000 dinar 
kun İtalyan • Yuıoslavya mü- ile sisrara kiiıdı ye 18 milyon 
nasebatında mühim bir merha- 150.000 dinar ile dii'er inhiaar 
le teıkil eylcdijini tebarüz et- maddeleri ielirleri ıclmcktedir. 

Turgutlu Yangınında 
Dört dükkan yandı 

Büyük gayretlerle çarşı baştan başa 
Yanmak tehlikesinden kurtarıldı 
Turgutlu, 26 (Husuıi) 

-....... -
Diin akıam saat 7 raddelerin
de manifaturacılar çarşısında 
tuhafiyeci Bay Hüseyin Avni
nin dükkanından ba9hyan ve 
üç nıaiazaya daha ıirayet 
ederek hepsinin yanmasına se
bebiyet veren büyük bir yan
gın olmuştur. Yangında hazır 

bulunanlar hidiıeyi şöyle an
Jdıyorlar: 

- Aktam havanın karardı
ğı bir sırada birbiri üzerine 
patlayan ıilih sesleri ipdildi. 
Herkez bu seıe doğru koıma-
ia baıladı ve çarıınının ta 
ortasında alevden kepenk
leri kızarmıf bir mai'azanın 
içten içe yanmakta olduiu jÖ· 
rüldü. Yangının etrafa sirayeti 
çok mümkindi. Bu yüzden her 
dükkan ıabibi büyük bir tela
şa düştü, her kes öteye beri
ye koşuyor, söndürme aletleri
ni gctirmeie çalışıyorlardı. 

Yangının en büyük ıidde

tini göst~rmeğe başladığı bir 
sırada bereket verıin kı kış
Jodan alay efradı yetişti. 
Efradın başında alay kuman
danı bay Remzi bulunuyor
du. Bay Remzinin, beraberinde 
alayın söndürme aletlerini de 
getirmiş olması halktaki heye
canı bir parça teskin ettise de 
ne çare ki <lört bü~ük dükk~n 
yanmış bulunuyordu. 

Söndürülme itinde bay Rea
zinia candan iayreti Turıutlu 
Çarıııının daha tehlikeli bir 
Yanflndan kurtulmasına baı'ıca 
medar olmuştur. 

Yanan maiazalar tüccardan 
kavaf Ali Rız•, elbiacci Y osef 
~aci, manifaturacı baylara 
•ıttir.! 

Bunlana hepsi de •İiortalı
dır. Söndürme işinde jandar
ma kamutanı bay Saimin de 
ltüyük i•yreti jörülmüıtUr. 
yangın huraca çok tehlikeli aa

yıldıiından bunun .. dü ül -. b son r mc 
ııne aşlıca yardımı dokunan 
bay Remzi'ye b .. k 1 . 

uıun aza ıca-
ret Ye Sanayi Odu t h . 

ınca a n-
ren teşekkür olunnıu tu 

Y f r. 
angın esnasında '-a k 

• K yma am 
ve beledıye başkanı da . yangın 
yerınden aynlmanııtlardır. 

Y an~ının çıktığı ınaiazanın 
sahibi bay Hüseyin Avni hak
kında müddeiumumilikçe tah
kikat yapılJyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Blçak ta~uyanlar 
Karşıyakada yapılan umumi 

silah yoklamasında Kemalpaşa 
caddesinde Hüseyin ofrlu Ha
san ile Kemcraltında Salepçi 
oğlu hanında kahveci Ka,ifin 
üz.erlerinde birer biçak ve 
Derviş oi'lu Nurinin üzerinde 
de bir kama bulunarak alın
mıJbr. 

ugos avya 
ereste ihracatın· 
da düşüklük 

Yugoslavya dış ticaret ista
tistiklerine göre 1935 ikinci 
kanun ayı içinde Yu2'oslavya
dan dı~ memleketlere 39 mil
yon 800.000 dinar değerinde 

4.477 vagon kereste çıkarıl
mıştır. Halbuki geçea yılın ay
ni ayı içinde çıkanlan kereste 
miktarı 53 milyon 300000 di
nar deicrinde 5745 vagon idi. 

Odun ihracatına gelince bu 
da 1935 yılı ikinci kanun ayın
da 1055 vaSj?'ona varmııtır ki 
jeçen yıl ayni ay içindeki odun 
ihracatının vardığı miktar iki 
277 vaırondu. 

Katil yahudi 
Deli rolü yapmak istiyor 

Keçecilerde Dellalbaşı soka
ğındaki aile evinde bayan Re
bekayı öldüren ve fstrolayı ya
ralıyan Davi Nesim hakkıadaki 
tahkikata dün üçüncü istintakta 
devam edilmiştir. 

Suçlu, kendisinin ddi oldu
iunu söylemektedir. Dinlenen 
şahitler vakayı gördülerini "Y• 

aralarında geçen münakaıadan 
sonra Davi Nesimin iki kadını 
yaraladıj'ını ve ıonra kaçtıi'ını' 
ıöylemişlerdir. 

w.- il •• 

Zabıta Haberleri: 
a Lira çalmıt 

Kahramanlarda oturan ibra· 
him kızı Ayşenin mağazada bu
lunduiu bir sırada evinin asma 
kilidini açmak suretile ~ren lı
mail oi'lu Ali sekiz lira para 
çalmıştır. 

Açık göz 
Çorakkapıda emniyet ote

linde Ali oj'Ju Kazım, kiiıt 
oynamakta elan Kerim oilu 
Mustafanın dıvarda aaılı bulu
nan caketi cebinden. 21 liraaı 
çahndıj'ından yakalanmııtır. 

Papelclllk 
Gazi bulvannda Abdi oi'hı 

Ömer ve Durmuş oilu Yapı 
yol kenarında kiiıt açmak ıu· 

retile papelcilik denilen kumarı 

oynatırken yakalanmııhr. 

Nuska mı ••tmıt 
Kemerde Li.le 11okai'ında Ha· 

ıan oilu Ali Riza Ihsan Zeh· 
ranın umumi eYinde Hiklnel 

adındaki kadına nu.spa yazar· 
ken görülmüş ve yakalanmıf• 
tır. Ali Rıza yolda polis me
muruna da hakaret ettij'indtn 
adliyeye Yerilmiıtir. 

!&J 111 •••• 

Bulgaristanda 
istiklal mücadelesi 
Ha hralannı taziz 

Bul2aristanda son zamanlar· 
da sık ısık kutlulanmakta 

olan istiklal mücadeleleri hatı· 

ralarını mevzuu bah•eden Mir 
gazetesi diyor ki : 

" Bazı mahafil, bir kaç za
mandanberi Bulgar intibahı ih-

tif allerini uluı Ye bilhassa geaç-
lik aruında yaymaia çahı

maktadır. Bunlar lüzumlu şey
lerdir ve yapılması ıayanı Mem-

nuniyettir. Yalnız bunu iyi su· 
rette yapabilmek için 18 inci 
asnn ortalarından itibaren Bul
iarİstanın istiklali gününe ka
dar olan meseleleri iyice tet
kikten ~eçirmek lazımdır. O 
zaman ki Oımanlı devletinin 
bütün vekayiiRi, Balkanlarda 
ecnebi tesirlerini, diğer komıu 
ulusların istiklil mücadelelerini 
Bulgarll\rın bu mücadelelere iı
tiraklerini, büyük ve küçük şe-
hir ve sınai merkezlerindeki 
faaliyetini, Ayncros ve Rila 
Manastırı ziyaretlerini, Bükreı 
ve lstanbuldaki Bulgar cema
atlerinin inkişaflarını iyice bil· 
mek 2erektir. 
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§ Mineye mektuplarım ~ içtimai tetkikler ~ - - -•:ıııııııı::ıcııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiııııııııııııııııııııııııııı:: 

;-ıürrriyet ve kadın 
-3-

~ı1ine ! . . Bay Cahille sami
ıııiyeti artdırdım. Şimdi oaa 
daba sık raslayonım. Daha 
dozrıuu oııun ile ııörüşmejre 
111Üınkün oldujru kadar fırnt 
(Özliyorum. Çünki : bu ııüzel 
~~ nıünevver ııencin sözlerinde 
ki letafet, tqbihleriııdeki ze
rafet ve b;lhuaa dokandıit 
llıevzulardaki nezahet ve isa
bet beni adeta meııt ediyor 
deraem mubalaga etmiş olmam. 

Hele ıahsıaa münhasır tavur
lannın ve ulatışlannın meclu
biyim insan ileriye sürdüğü 
•tya müdafaa etdiii her han
gi bir tezi daha xiyade sanki 
bu huausiyetlerin tesiri ile kabul 
'fa tudik ediyor. Hulisa bay 
Ca!ıidden çok memnunum 
P.tıne. 

Dün akşam tramvayda bu
hıttuk. Elimdeki mecmuayı 
11\erakla sordu. Ben onun yiııe 
bana teline baamq olmak için 
Yan ciddi, yarı şaka bir tavır 
ile sadece: 

- Sana yaramaz: dedim. 
Ve mecmuayı katlıyarak pal

tomun cebiae yerleıtirdim. Bay 
Cahit tabiatila artaa meralmu 
açıJia vurdu. Ben de daha faz
la üzmeae llhua ıtörmedim. 
•ecmuayı uz:attna. Bay Cahit 
okumaktan haz: dayaa iıısan-
1-ra mahsus bir aaviııç ile aa
hif eJeri kanftırmağa bq.ladı. 
Kib gülümsiyerak, kah kqla
rını çatarak çevirdiJii mücelli 
&abifelerin birinde ( kadııılara 
llUrriyet verilir mi ) ? Bat'•klı 
Yazıyı ııörünca birden alıadı. 
Sİıılasında bia bir mina ifada 
tdcn tipler hasıl oldu ve çok 
k a bir aiikftttaa 110ara bana : 

- Bravo bay Ecmel dedi. 
Beni çok iyi aalaaıtsuıı:ı. Bw 
yazı hakikate• baıaa yaramaz. 
Çünki ben bu ııJbi aazik mev
ıtular üzerinde çok b.asauımdır 
fikrime uymıyan bar bauıri bir 
•üdafaa bani rlbalerca siair
lendirir. Ben i.aterim ki: insan
lar har feyİD va berkuiıı hak
kını vermekte taraddiU etme
Iİnler. HaJ&aki 111 yıwlara ba
kınız. Bence bu va -ali ya
zılar, yapılaa amnlıiz iakılibı
llıızı, milletin hilrriyete olan 
ihtiyacw, kadmlanawı verilen 
8erbestiyetia lü:nımllllu ve fay
~larını kavrayaauyaa kafaların 
İfadesidir. lıalnlibı seven ve 
aalıyan herk .. in vailleli birdir. 
Bu da ancak iulnliba aylnn olan 
her dütünüşün ve her aiditin 
önüne geçmektir. Sükiit et•ek. 
flhut ta adam sende bana ne de
Yİp omuz silkmek filhakika ko
lay ve küçük bir harekettir. Fa
kat unutmamalı yız ki: Yarının 
'>üyiik feliketlerini bugünün 
küçük ihmalleri de hazırlıyabi
lir. Bu itibarla vakıt kaybet
oıekte mana yoktur. Münev
ver her kadın ve her erkek 
hemen yazife almalıdır. Hem 
o ııüne kadar ki: 

Kadının ve erkeJiin hürriyet 
bakkını en medeni şartlarla 
babıeden büyüklerimizin her 
Şeyde ve her itte üstün tut
hıkluı noktalan anlamamı' tek 
bir fert kalmasın .. 
. Karantinaya ııelmiştik. Onu 
ısrarla bize aldım. Kahveleri
mizi içerken bay Cahit devam 
etti. 

- Ben dedi. Hürriyet için 
ciııs:yctin lüzumunu anlamam. 
Hürriyet herkes içindir. Onun 
erkekliği, yahut ta dişiliii ola
maz. Bunun için hayret ediyo
ruın. Hürriyet kadınlara verilir 
~? Dcınclc ne demektir? Hür
r~yet esasen verilir bir şeyden 
ııyade alınır bir haktır. Bu 
h~.kka İse ancak ııüzel, sıhhı.tlı, 
aıunevvcr hana• ,_ .. • ., Ye zeııct ın-

sanlar layıktırlar. Bu meziyet
leri nefsinde toplamış kadınlara 
ırelince: Onlar esasen hür ve 
mesutturlar. Zekiye hiç bir 
hailin tahammülü yoktur. Gü
zel kndınların hürriyetlerini 
suiistimal ettikleri endeı·dir. 

Halbuki çirkinler kendilerini 
zorla sevdirmiye ve beieadir
miye yaradılışları itibarile mec
bur oldukları için serbest 
olnnca her türlü hareketi göze 
almakta mahzur görmezler. 
Yaradılışta ırüzel ve sadeliii 
seven kadınlar kat'iyen boyan
mazlar. Oııların abulan açık, 
hareketleri serbes sözleri per
vasız ve ırö:zleri parlaktır. Bu 
kadııılann görleriııdeu ırururu, 
iffeti ve zekiyi cahiller bile 
okur. Oıılar herkesin canına 
yakındırlar. Halbuki: Vapurlar
da, tramVllzlarda ve sokaklar
da saçlanndan ayak tımakla
nna kadar boyanmıt olarak 
rastladıit=z: kadınlarda bu 
meziyetler güç bulunur. böy
le kızlara malik olan baba
lar, yahut ta bu yolda ırideu 
kadınlara düşmüş kocalar · ne 
derece ııriiatebit olsalar hak
lıdırlar. 

Sıhhatleri yeriııde olmıyau 
kadınlara gelince: Bunlar da 
hürriyeti iyi kullanmıyabilirler. 
Bu gibilerine de emniyet ve 
itimat caiz deiildir. Cemiyet 
bu ıribi kadııılarııı nürriyetin
dea faide yerine zarar ııörfir. 

Kadınların süse, zevke ve 
bilhassa ihtişama düşkün
lükleri inkir olunamaz. Bu 
iptila yüzünden ıukut eden 
kadınlar az deiildir. Ak
lına koydup bir kıyafeti temiıı 
edemetliğinden, yahut ta has
retini çektiJii bir eylencede 
bulunamadıitndan dolayı koca
sı ile kavııa eden, ailesinin İ.1-
trahatmı salbeden, oiullan ve 
kızları ile arası açılan kadın
lar da vardır. beaim kanaatime 

göre fazla serbest ve çok bıç

lan bir erkek nihayet yallllz: 
karısının olabilir. Fakat hafif 
meıreb bir kadıllln tek bir er
kejri olacai'tna ve temiz bir 
hayata avdet edcbilecejine 
ula itimat edilemez. 

Bütün it ve tekmil meharet 
hürriyeti ıuiistimal etmemek
tir. Yoksa hürriyet herkesindir. 

* • • 
Gecenin karaıılıJiı illiri de-

necek bir hal almışb. Bay Ca
hit fazla duraınıyacajrını söy
liyerek kalkb. Tekrar ııörüt
mejre vaatleştikten sonra onu 
sclametledim. Şimdi düşünü

yorum Mine!.. Sen ki hem gü
zel, hem zeki, hem sıhhatlı 

ve hem de hassassın, niçin hür 
olmıyasuı... Sen buiün de, ya
rın da hür yaıtamak hakkına 
maliksin Mine! ... 

A. M. Kaymak 

lzmlr Askerllk 'ub•
slnden: 

Üç ayda bir maaş alanlarla 
on senelik maqlarını alarak 
hazine ile alikaları kesilen ıe
hit yetimlerinin şubeye müra
caatla kaydettirmeleri evvelce 
ilin olunduğu halde pek çok
lannın ilanından haberdar ola
mıyarak kayt harici kaldıklan 

tetkikatından anl&.Jılmış ve key
fiyet tekaüt tubeainden •orul
muştu. Gelen emirde bu gibi 
kayt harici kalaa şehit ye
ti•lerinin ellerindeki ve
saiklerile Niıauın 25 nci günü 
akıamına kadar acele ıube he
sap memurluğuna müracaat et
meleri ve bundan sonra ırele
ceklerin nazarı dikkate alın•ı
yacaiı il.in olunur. 
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efaletten bıkan Harlen 
Zencileri ayaklandılar 

Bir ölü, yüz yaralı var - Yüz kadar 
Mağaza yağnıa edildi-Ayaklanmanın 
Yeniden başlamasından korkuluyor 

Ronıanya 
••••• 

Ordu bütçesine zanı 
Romanya hükümeti tarafın

dan parlementoya verilmiş olan 
yeııi bir kanun projesine gör~ 
Romen ulusal mudafaa bakan
lıit emrine ordunun ihtiyaçla
nna sarfedilmek üzere ilci mil
yar !eylik fevkalade bir kredi 
açılması istenmektedir. 
Demlryollarında faaliyet 

Resmi Romen istatistiklerine 
,ıöre 1934 yılında Romanya şi

mendiferleri 27 milyon 200 bin 
kııi taşımıştır. 1928 senesinde 
bu miktar 46 milyondu. Buna 
rağmen 1934 yılı faaliyeti 1933 
yılı faaliyetine göre yüzde 12 
aisbetiııde bir fazlalık ıröster
mektedir. 

Dünyanın en büyük " Har
lem bugün harp lıalinde bir 
şehir manzarası ıtösteriyor. 

Başlıca caddelerde, bulvar
larda yağma edilen mağaz:a!ann 
kırılmış kepenkleri rece ayak
lanmalannın ne kadar ıert ol
duiunu gösteriyor. Üç binden 
artık nümayif çi bu karııqalık
larda yer alımtlardı. Şöıe üze
rinde nili tuJila yığınları, sö
külmüş tramvay raylan, karma
k&nflk eşya göze çarpmakta
dır. 

Şehrin bütün sevkulceyş 
noktalannı tutan polis kuvııet
leri bin kişi kadardır. Suvarı 
ve motosikletli polisler ardı 

arkuı kesilmeden mahallede 
dolapakta ve her teplanbyı 
menetmektedirler. 

Bir çok dükkanlar ihtiyaten 
kapanmııtır. Harlem'de olduk
ça kalabalık olan Çinli tüccar
lar bu örnejri takip edenlerin 
baıındadır. 

Geçen gece kendiliğinden pat
lak veren hakiki ayaklanma as
lıada pek ehemmiyeti olmaya• 
birvak'adaa do&"muştur.On alb 
yaııada bir zenci, bir pazar
dan bet santim kıymetinde bir 
bıcak çalarken yakalanmıştı. 
Hemen mazanın sahibi olan 
ıık yüzlü delikanlının şitdet 
gördüğü ve sonrada öldürül
düiü haberi ortalığa yayıldı. 
Halk hemen toplanıp dükinı 
yaJima etti. ve aıılatılamıyacak 

bir kızgınlıkla her feyi kırdı. 
Polis vaktinde mildahale 

ederek kan.şıklıiı amansızca 
butırdı. Netice! bir ölü 100 
yaralı ve 120 mevkuf. 

Fakat kanşıklıklanu yeniden 
başlamasından korkulduiu için 
Harleu belediye reisi B. La
gardiya ahaliye ıükünet tav
a.iye eden bir beyannameyi dı
varlara yap11brtmış ve ayak
lanmanın sebepleri hakkında 
takibat yapmak için alb ziac:i 
ile beş bevazdan mürekkep bir 
komisyon tetkiJ etmittir. 

Zencllerln sefaleU 
Karşılaıan iki rivayet vardır. 

Birincisi resmi olup kal'lflklıit 
Harlen'de olgun ve inanııan 

bir muhit bıılaa komünist pro
pagandaııaa atfetmektedir. 

lkinçiai ise, 1aleyanı11 çoktaa 
beri mevcut olduiunu ve zea
cilariıı son derece sefaletinden 
ileri ııeldiiini ortaya sürmek
tedir. Zenciler her işin tercihan 
beyaz işçilere verilmesinden acı 
acı şikayet ediyorlar. 

Gerçektir ki iki yıldanberi 
itıiz olan zenci ahali yüzde 
sekse• tahmin edilmektedir. 
Bütün ırün birçok hidiseler 
ç.ıkıaıı, faka zabıta tarafından 
çabuk basbnlmııtır. 

Beyazların otomebillerine 
taşlar ahlmııtır. Kudurmuşa 
benziyen bir zenci elinde bir 
bıçakla yollarda• ,ıreçmıf, ge
lip geçenleri tehdit etmiştir. 

iki zenci ile ııörüttük. Bun
lar sikin ve hidiselerden pek 
mütecllim röıüküyorlar. Biria
ciai bize dedi ki: 
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4. ·Ermek S. lıeımek 6. İl- 11. Urmak 12. Yaratmak 
mek 7. İyermek 8. Kavuı- Vaz'ı hamletmek - 1. 
mak 9. Teimek 10. Ulaı- OoJiurmak 2. ToJiurmak 
mak 11. Varmak 12. Yetiı- Vaz'ı hamil ziyafati -
mek 13. Yetmek 14. Yit- Doida 
aıek Vaz'ıyed etmek - 1. El 

V as.ıta - 1. Al 2. Aracı komalı: 2. Kuran 3. Yasayan 
3. Araya ıriren 4. El S. Tu· Vazın - 1. Aç.ık 2. Ay-
lamak 6. UlaJi, ulık dıu 3. Aynmaçık 4. Bayık 

Vasıtai nakliye - Gö- 5. Belli 
türüzü Yazıhan - 1. Açıkça 2. 

Visi - 1. Aykın 2.Bay- Yavlak 
tak 3. Bol 4. Enııin 5. Enli Vazife - 1. Borç (Mcc.) 
6. Gen 7. Geniş 2. Düşerıre (Hine, pay man) 

Vui - Atai 4. Gedik, ırr.dük (Tah•isal, 
Vasiyet - 1. Keres 2. ücret man.) 5. iş 6. Orun 

Tutlu, tutsuJi, tutauk 3. Tu- (Mevki, makam man.) 7.Yu
Tutui 4. Tutturma. tutunna muş 

Vuiyetuame - Tutnık Vazifeye ııeçmek - Or-
Vasl (etmek) - 1. Bir- naştırmak, urnqtırmak 

!eştirmek 2. Bitiıtirmek 3. Vaziyet - 1. Bar bul
İlmek 4. Kavşırmak 5. Ka- dık 2. Becir 3. Biçim 4. Bo-
vuıturmalc 6. Tokmak 7. luı 5. Çalım 6. Derek 7. 
Ulaıaak Durum 8. Duruş, tut"Uf 9. 

Vatan - 1. El, il 2. Yer Kıhllll 10. Kuram 11. Ku-
3. Yurd 4. Yurdlak rum 12. Uium 13. Yabm 

Vataa hasreti çekmek- Yatım 14. Yöadem, yön-
1. Y ersimek 2. Y erzemek tem 

Uatan ittihaz etmek - Vaziyet ai.-ak - Ôl-
1. Yerleşmek 2. Turdlanınak çümlenmek 

Vatandaş - 1. lıdef 2. Ve - 1. Dahi 2. De 3. 
Konu 3. Sınar (Ayni kabile- Hem 4. İle 
den olan man.) 4. Yerdeı 5. Veba - 1. Geçeklü (Sa-
Yurddaş ri illet man.) 2. Kıra (Ölüm 

VaYeyla - 1. Çıilık 2. saçan mü.ttevli hastalık man.) 
Yayııara 3. Kırlağan (Veba çıbanı 

Vaz (Geçmek) - 1.Cay- man.) 4 ... Kiğen, kiken S.Mi
mak 2. El çekmek 3. Geri çikü 6. Olet (Müstevli, müh
döamck lik illet man.) 7. Ület 8. 

Yaz' (etmek) - 1. At- Yumruc:ak 
mak (Vaz'ı esas: Temel at- Vebayı bakari - 1. Çor 
ma) 2. Bırakmak 3. Katmak (Umumiyetle airi hastalık 
4. Komak 5. Kondurmak 6. man.) 2. Kırgın (Umumiyetle 
Kurmak 7. Irmak 8. Otur- sari mühlik hastalık man.) 
mak 9· Salmak 10. Takmak 3. Yut 

Nev - York, 22 Mart 

- Harlem'de yaşamak im
kansızdır. Kinlarımız:ı ödeme
E"e gücümüz kalmamıştır. Ka
nın ve dört çocujru ile bera
ber. Dört kişilik dijrer bir aile 
müştereken üç odaya sığınıp 

kalmıılardır. Bu bet yıldanberi 
böylece ıridiyor. Bizi komüııist
likle ittiham işlerine hiç ihti
yaç yok. Vaziyetimiz dayanıl
maz bir biçim almıfbr. 

Arkadaşı da beyazlara kartı 
hiç bir düşmanlığı olmadıJiını, 
fakat kir getiren bütiiıı işlerin si· 
yalılardan beyazlara geçtiiini ve 
zencilerin elinde düşkün iıler
den baıka bir şey kalmadığını 
söylemiştir. Maneviyatın bozul
ması için diJier bir sebep te 
siyu ahalinin safdilliJiiııi ve 
tehlike zevkini utanmadan istis
mar eden beya:zlana tertib et
tikleri piyanırolardır. 

Yeni karıtıkhklardan 
Korkuluyor 

Dünkü kanııklıklar Ye yeni 
ayaklanma ihtimalleri bir çok 
beyazları buraya çekmiıtir. Hü
kümet bunların toplanmasından 
endişededir. 

Belediye reisi B. Loııardiya 
fikirleri yatıştırmak için siyah 
papazlarla ve Harlem'in ileri 
ıclenlerile anla,mıya çalıııyor, 

fakat bu ahalinin kolayca he
yecana kapılmasından ötürü 
her dakika yeni feveranlanıı 
çıkmasından korkuluyor. Irk 
düımanlıit burada eksik olma
dıJiındaa, yeııi hldiselerin pek 
acıklı neticeleri olabilir. 

Efya aakliyab 1934 yılında 
on dokuz milyon 300,000 ton
dur Bu miktar da ııeçen yıla 
nazaran yüzde 17 bir fazlalık 
ııöstermektedir. 
Romanyada idari ısl6hat 

Romanyada danili idare ba
kımından yapılacak ıslahata ait 
proje iç işleri bakaalıit tara
fındaa tetkik edilmektedir. Y .... 
kında parlamentoya tevdi edi
lecek olu bu proje, köylerden 
başlıyarak ıehirlere kadar bü
tiiıı idari taksimata bir çok ba
kımdan geniş aalihiyetler ve
rilmesini _ıöz:etmektedir. Bu su
retle merkezi makamların yükü 
hafifliyecek ve buna mukabil 
ufak taksimatın kendi mesuli
yetleri altında yapacakları faa
liyet artacaktır. Bunların mali 
salihiyetleri de arttırılacaktır. 

Kız Jise8İ 

Bergamaya gidiyor 
İzmir kız lisesi talebeleri önü

müzdeki Cuma ırünü sabahı bir 
tetkik seyahatı yapmak üzere 
otobüslerle Berpmaya gide
cekler, orada eıki asarı, mü
zeyi ve yeni başlıyan hafriyatı 
zörerek akpm tekrar döne
ceklerdir. 
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Usulüne tevfikan - Y o- Üm - 1. Ana 2. Allll• 
luyle 3. Çiçe 4. Nine 5. ôı 

Uvertür - Açım Ümera - 1. Beiler 2. 
Uzv (Uııuv) - 1. Buvun Buyruk 

2. Muça, müçe 3. Öie 4. Ümit - 1. Erim, irim 
Üye (Ecza man.) (Batıl itikat, hulya man.) 2. 

Uzvu tenis (Nebatta) - Umu, umma 3. Umut 
Zilılı: Ümmet - 1. Budun 2. 

Uzvu teıkir (Nebatta)- Öpr 3. Ulus 
1. Ürtmek 2. Üzek Ümmi - 1. Okumamış 
- u·· - h f 2. yazı bilmez 3. y azmaıı, ar 1 yazu bilmez: 

ÜbüYvet - 1. Atalık 2. Ünıiyet (Arapça a.tı 
Babalık "Ünt,.) 1. Alıtıklık 2. Alıt· 

Ücret - 1. Akb (Gö- ma 3. Avınç 4. Avunma 5. 
iş için verilen ücreti mak- Eşirııenme, işirııenme 6. Öi· 
tua man.) 2. Arıklık (Dok- rünme 7. Öirülülc 
tora, avukata verilen üçret Ünsiyet etmek- 1. Alıt· 
h~noraire man.) 3. Ayak tc- mak 2. Avınmak 3. Görü· 
ri 4. Aylık, yıllık, ııündelik şüp konuşmak 4. Korla,malı 
(Emeie karşı muayyen z:a- 5. Öyür olmak 
mau fasılalarile verilen ak- Ünsiyet peyda etmek -
çe man.) 6. Emek (Hizmet, 1. Gınıkmak 2. Ôprlaımek 
zahmet ve bunlara mukabil 3. Önür olmak 4. Sınaşmak 
alınan ücret man.) 7. Kese- Ürciıfe - 1. Ô1z1k 2. 
nek (Ücreti maktua man.) 8. Uydurma, uydurma söz 3. 
Ter 9. Ürün Yalan 

Ücretli amele - Yalçı Üryan - 1. Cavlak 2. 
Üftade - Düfkün, düf· Cıbıl 3. Ciscibil 4. Çık ya-

mü' lınca 5. Çıplak 6. Dal 7. 
Ülfet - 1. Alışkanlık 2. Daylak 8. Domhak 9. Kaba 

Alışkınlık 3. Avınç 4. Gidiş 10. Soymaç 11. Yalın 11. 
geliş 5. Görüşüp konuşma Yalıncak 

6. Sıkı fıkılık 7. Taçılık Üslüp - 1. Cusu:n 2. 
Ülfet (etmek) - 1. Ahı- Çıiır 3. Düze 4. Edisi 5. En 

mak 2. Avınmak 3. Çınkı- enek 6. Kılık 7. Salım 
mak 4. Dü,üb kalkmak S. 8. Tura 9. Tü1' il> 
Görüşmek 6. İnıkmak 7. Y azıı 11. Yol 12. Yosuıı 
lşirmenme < 8. Konusmak 9. 1~: Yöndem, yöntem 14 
K.. '- 10 K·· ··ı k 11 Yonden onme.. . onu me . U 1 b f k Y 
Öğür olmak 12. Toçımak 13. 

1 
~ u a muvı 1 

- 0 -
sun ug 

Uiranmak .. ö· .. 
Ül • b' t 1 İd'l'k . . Ustad - 1. ıırc-ticı 2. 

u ıye - . ı ı • ızı- Önüt 3 S 1 - ~ ş·ı . . ay ag ... ı enııer 

lik ~Mevlilık, ıahiplik man.) 5. Usta 6. Uz 7. Ola 8. 0-
2. Tanrılık la2an 



ile dün~a~ı dola~obilir.siniz. 
Çok asri bir hututa malik bir möble dahilinde mevzu bu ahi-

1xı : Sekiz lambalı, ve yirmi adet tuli mevce ~öre ayar edilmif 
tdıneli, 15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ahize, radyo 
YI müzik fenninin en son tekimülitını nefsinde cemetmiştir. 
Yükıek teyettürlü huıusi deneli bir pentod ve deiiten has-

(
uı:yetile müşterek çalışan antifedin~ lambaları vasıtasile ma
kiııenin her tüli mevcde aynı mükemmel randımanı vermesini 

~ temin eder. 
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Satış yeri: ARTHUR VETTER (Sahibinin S11i) 

Saman İskelesi 22 Telefoa: 2547 
1 - 150 ( 411 ) 

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

TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Ba.ma.i Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Baıdurak Büyük Salepçıoilu hanı karıısında 

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

- 354- Ôz Türkçe karılıklar 

Üstad olmak-Ustarmak Vahip - Baiışlıyan, ba-
Üsture-Yurun iışlayıcı 
Üstelıeç-Kirıen Vahi - 1. Bir 2. Tek 3. 
Üıtuyane - 1. Cumur Yalaız 

Z. Söbü, sübü 3. Söpelek 4. Vahıet - 1. Issızlık 2. 
Tapan 5. Yuia, yuggu, yu- Korku (yüreiinde bir korku) 
ju 5. Yurgu 7. YuYak, yuy- 3. Tosulluk 4. Ürküntü, ürk-
&"U 8. Yuualak me 5. Yalnızlık 

Üzlet-Yalnızlık Vahşi - 1. Asav (ter-
Üzldneşin - Arzı (Mün- biye ~örmemiş at man)2.Ge-

,-evi, rahab man) yik, giyik 3. Güre 4. Kapa-

v _ harfı ian 5. Kıyık 6. Kurt 7. To· 
- sun 8. Ürkek 9. Ürküç 10. 
Vabeste-Bailı Yoz 11. Yozan 
Vacib-Gerekli Vahşileımek-Daiıkmak 
Vade - 1. Bolca! 2.Gün Vahy - (etmek) 1. Bel-

S. Mezgil (muayyen vakıt ginnek 2. Gönlüne bildirmek 
:.Oan) 4. Üy (zaman man) 5. Vaız - 1. Öiüt (nasihat 
1

Saiış man) 2. Ôrnüklük 
Vade yermek - 1. Bol- Vazetmek-Öğütlemek 

camak 2. lğdülmek Vaız-Öğütçü, öyütçü 
Vadi - 1. Ariada!, ar- Vait - 1. Adak 2. Bay-

gadallık(dai geçidi man da) lav (mukaye)e, şart, taahhüt 
rı. Bulun 3. Çatak 4. Dere man) 3. Bulcvar 4. Bulcaı 
5. Eneç, eniç 6. Enit 7.Eıik 5. Söz 
~ılenti, esnek 8. Or, ör 9. Vadetmek - 1. Adamak 
O~ 10.0ybak 11. Oyum 12. 2. Bolcaşmak, bulcamak 3. 
Sıgra 13. Yatak 14. Yol s·· le 4 u·· t ı k . l El . 2 T·· oz verme . s e a ma 

V afı - · verır · u- üstüne almak 
lı:el 3. Yetiştir. 

V adettirmek-Soz almak Vafir - 1. Bol 2. Çok . 
V h t 1 A• 1 k Vadınde hulfetmek - 1. 

a ame - . ilr ı s·· d d·· 
2 K k k k 1 k Aldatmak 2. oz en on-. or u, or u u 

Vahamet kesbetmek _ mek 3. Sözünde durmamak 
Aiırla mak sözü1tü tutmamak 

Va~ayfa _ 1. Ele 2.Vah Vadine sadık - 1. Sözü-
vah 3 Y k 4 Y ki ne duran, sözünde duran . azı . azı ar .. 
olsun f 2. Sözü?ün eri 

V hd . t B' t·k b. Vaka - 1. Geçen 2. a anıye - ır ı , ır 

olma Olan, olan biten 
Vahdet - 1. Birlik 2.Bir Vakar - 1. >:iırlık, aiır 

!~i 3. Teklik, tek olma 4. başlılık 2. Döleklık 3. Tö-
\Y alnızlık !eklik 4. Yalım 

Vahi - 1. Boş 2.Boşnak Vakar kesbetmek-Aiır-
. Vahim - 1. Ağır 2.Kor- !aşmak 
•rnlu, korkulur Vakarlı - 1. Aiır, aiır 

Türkiye' de en çok aranılan ve satılan da iste
nilen Atgopan'dır. Daima ve israr ile Algopan 
işteyiniz. Şehrimizdeki Eczahanelerde ve Ecza 
depolarında vardır. Türkiye umumi depo ziteri 
Zaman-- ecza deposudur. 

rn~aatJDl?. ı çın atidekiihtıyaçlarınızı pek uouz f ıyatlarla 
temın etmek isterseniz Halim a~a 9aı ~ıaında 

Kavalah Hasan Nuri 
tı carethaneRinA müracaat edinız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nevi çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lavhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosı/onlaı ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, Bütiln Markalar 

En MO•alt Şeraitte 
Mağazam•zda Satıhr 

Öz T ürkçe karşılıklar - 355 -

batlı 2. Dölek 3. Dölek Şaşakalmış 3. Şaşırmış 4 · 
Vakf - (etmek) vermelı:: Şaşkın 
Vakfe - 1.Diniş 2.Dinki Vampir - 1. Cadı 2. İv-

3. Durak kek 3. Karakoncolos 4. Ya-
Vakıf - 1 · Bilen, bilici rasa (bir nevi Amerikan ya-

2. Bilgili 3. Gözü açık 4. rasası man) 
Yetik 5. Yitik Varak - 1.Kapçak,lcap-

Vakıf olmak - 1.Bilmek çık (kiiıt man) 2. Kıp(kiiıt 
2. Öirenmek 3. Duymak man) 3. Yaldızlık 4. Yaprak 

Vaki - ( vikaye edici Varaka - 1. Biti, biti; 
man) 1. Koruyan 2. Önüne bitik 2. Yazı, yaziı 
ıeçen 3. Saklıyan V areate - Kurtulmuı 

Vaki - (vukubulan man) Varidat - 1. Düıelek 
1. Düşen 2. Geçen 3. Gel- (düten hisse, pay muhasse-
iünlük sat man) 2. Celim 4. Girit 

Vaki olmak -1.Geçmek Varis - 1. Yerine ieçen 
2. Yol olmak 2. Yeter, yiter 3. Yitmen 4. 

Vakt - (vakit) 1. Ayan- Yuıun 
dalık 2. Bil, billi 3. Çai 4. Varit - Gelen 
Çak 5. Çala 6. Kurun 7. Öy Varta - 1. Bur~aç 2. 
8. Ucur 9. Uğur 10. Uy Çartan 3. Çarktan 4. Gö-

Vakıt bulmak- El dei- mülgen 5. Uçurum 
mek Vasat - 1. Ara 2. Bel 

Vakta ki - 1. Haçan 2. 3. Göbek 4. Orta 5. <?rta
Kaçan 3. Günkü, o iünkim caklı 6. Ortancı 7. Özek 

Vaktiyle - 1. Bir iÜn, (merkez, orta man) 
günlerde, bir gün 2.Eıkiden Vasati - 1. İkisi ortası 
3. Geçmişte 2. Orta 3. Orta çailıi 4. 

Vakit vakit - 1. Ara Ortalama 5. Ortamık 
sıra 2. Kayçak Vasf - (vasıf) 1. Ayırt 

Vakur - 1. Aiır 2.Aiır (farika, ~assai mümeyyize 
başlı 3. Dölek man) 2. Öğüş, öime (medih 

Vala - 1. Yüce 2. Yük- ve tavsif man) 
sek. Vasıl - 1. Eren (irfan 

Vali - 1. Baskak (muh- sahibi, evliya man) 2. Erişen 
tesip iouverneur man) 2. lı 3. Kavuşan 4. Ulaşan 5. Va
başı 3. Şat (eyalet ve vali ran 6. Y etisen 
kumandanı man) Vasıl etmek - 1. Er-

Valide - 1. Aça 2. Ana dirmek, eriıtirmek 2. İrıilr-
3. Anne 4. Çiçe 5. Ece, eçe mek 3. lrumek 4. Kavuıtur-
6. Mama (çocuk dili oldu- mak 5. Ulaştırmak 6. Var
iundan hemen her dilde dınnak 7. Yetiştirmek 8. 
müşterek bir söz) 7. Nine 8. Yetirmek 
Öi, öie, ök Vasıl olmak - 1. Bar-

Valih - 1. Alıklık: 2. mak 2. Değmek 3. Erişmek 

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

19 3 5 e kadar 
Fransız ~eneral konsoloslui'una yahut Izmir Fransız tıcaret 

odasına müracaat edilmelidir •.. 

Nestele Etiketlerinin 
Müsabakası Çekildi 

Evvelce bildirildiği vbi Nestele Etil(et müsabakasının keıideıi 
25 Mart Pazartesi ~ünü Neıtele kumpanyasının bürolarında 
ikinci Noter mümessilinin huzurile yapılmıştır. Bu keşide de 
ikramiye kazanan numaralar şunlardır: 

23343, 24152, 23826, 26297, 24157, 24839, 25955, 23450, 
25577, 23760, 25944, 25374, 21445, 22257, 26086, 23120, 24319, 
21937, 22368, 22723, 23146, 19937, 25250, 25637, 20769, 20908, 
21863, 24369, 22827, 20674, 21459, 25912, 25406, 25202, 24302, 
24519, 24706, 23108, 20787, 26182, 19888, 25144, 25065, 23896, 
26034, 24878, 23358, 23432, 24745, 23552 

Atideki yirmi beş numara teselli hediyesi olarak ikişer tablet 
i"Dolga,, çikolataları kazanmışlardır. 

26272, 21903, 22445, 25490, 24222, 21330, 22013, 20602, 
25331, 24599, 24681, 26159, 24851, 25739, 20246, 25444, 25152, 
23883, 20297, 23824, 23189, 21530, 24107, 26386, 20831 

Kazanan numaraların kuponlarını hamil bulnanların Kardiçalı 
hanında Nestele kumpanyası bürolarına müracaat ederek ikra-
miye ve mükihtlarını almaları rica olunur. (408) 

lzmir Memurları lstihlalı: 
Kooperatifi Bakkaliyesi 

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

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

kadar gönderilir. 
Kemeraltında birine! Mıhcılar sokağı 

3 H. 23-26 (157 (Eski İğdeli Kahve) 
Telefon 3435 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneler! 
Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

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

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 4-13 (218) 

Doktor 

H. İbrahim Salo 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 
İzmir Emsazı Sariye Hasta

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

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

(13-13) 300 

Mü jde 
Tecrübesi Parasız!. 

DÜNYANIN EN BİRİNCİ 
TIRAŞ BIÇAGI 

Kırmızı Ay 
gelmiştir 

1 O 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) 

1 Yety EXTRA 

Bıçakları Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERİDÇILER No. 1 

1164) 38 - 78 ( H 3 ) 

~../. 

Kiralık han 
Başdurakta İmam hanı ki · 

raya verilecektir. 
Taliplerin mezkür han kah

vecisi Seferihisarlı Sabri Ça
vuşa müracaatları. 

10 - 2 (406 
WT'!C •2 d *CV"~L . 

Okumadan 
Geçmeyiniz 

Gerek nakletmek ve gerek 
her han~i bir sebeple ev eş
yanızı ve yalnızca mobilyenizi 
açık arttırma usulü ve yahut 
pazarlıkla satmak isterseniz 
doğruluk 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
desteninde 35 - 36 No. da fır
sat arttırma salonu Aziz Şımık 

Telefon No. 2056 
2-8 h. 2 (374) 



Yeni A•lr ,.. a-, Mart teas 
·--=-----

Muayenehane Nakli ı 
Doktor 

Romatizma Ve Bel Ağrılarına 

Kemal Şatir 1 N 
Memleket hastanesi 1 

Dahiliye Mütehasaısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 ııumaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi ~aııtina tramvay cad-

•

desi No. 596 Tel. 2545 
.. • c 

Kiralık Hane 
İkinci Kordonda Alman 

konsoloahanesi arkasında 
426 eaki 166 yeni numaralı 
iki katlı alb odalı konforu 
haiz bir ev kiralıktır. Gör-
nıek istiyenlerin Jkinci Kor
donda (189) numaralı Bay İs 

E 
v 
R 

mail Hakkının hanesine mü- o 
racaatları. 9- 10 

:----~, 

A. Riiİt
0

Ônlen i 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza l.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
:sıw 

Talebe Velilerine! 
llk ve orta mekteplerde oku

yan ve her hangi bir dersten 
geri kalmış çocuklara ders ve
rilir imtihana yetiıtirilir. Mual
lim derslerini evlerde verir. Is· 
tiyenlerin gazetemiz idare mü
~üriyetine müracaatları. 26-8 

z 
I 
N 

NEVROZIN 

NEVROZIN 

NEVROZIN 

ENVROZIN 

·------=-----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiöiiiiiiii---

1 

~ 

1 
CiiJ 

1 
lstırabların Ez:aili 

BUtUn A§rı, Sızı Ve Sancıları Keser 

Baş, diş, sinir, adale ağrılarına, romatizmaya, 
nezleye, gripe karşı bilhassa müessirdir. 

----Bir tecrübe bin nasihattan iyidir, derler; tecrUbe ediniz. 
Her eczanede bulunur, Flatı 7 ,s kuru.tur 

Gripin, Radyolia dit macuna mutahauıa kimyagerler . arafın
daa imal edilmektedir. 

lslanbul sıhhi müesseseler sa-
tınalma ı omisyonu:ıdan: 

Haydarpap Nümune hutaneainin kalarifcr, sıhhi tesisat, orta, 
"• yüksek tazyikli buhar tesisatı, kanalizasyon, hava1ıazı, Souk 
ıu santralı, sıcak su ihzar tesisatı, dezenfeksiyon, mutbak ve 
~naaıirhane malzemesinin Ye kazanlann ve sairelerin tamir ve 
•ontajlan pazarhk suretile ebiltmiye konulmuıtur. İhalui 31/ 
Mart/935 Pazar günü saat 15 de Cagaloğlun a Sıhhat müdtirliiiü 
binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

Kqif bedeli: 96752 lira 6 kuruştur. 
~uvakkat teminat: 6087 lira 60 kururştur. 
isteklilerin cari seneye ait ticaret odası vesikasını iÖstermesi, 

75 bin lira kıymetinde buna mümasil tesisat "teshinat, yüksek 
tazyikli buhar ve sıhhi tesisat,, yapmış olduklarına dair Istanbul 
Nafia başmühendisliiince bu iş için almı' olduldarı fotografb 
ehliyet vesikasını da göstermeleri şartbr. Bu i~e ait proje, 
~e,ifnaıne, hususi Te fenni şartnameler 484 kuruş mukabilinde 
••taneden alınabilir. 
Pazarbta gireceklerin belli 

t . 
ernınat makbuz veya banka 
lhıaadır. 

pn ve saatten evvel muvakkat 
mektuplannı komisyona vermeleri 
2S-27 857 (400\ 

Ademi iktidar 
V-E 

Vakitsiz ihtiyarlık 
HOBllOBIN 
Hormobin tabletleri: ;;t:::rit~ 

tiyarlıiın önüne i'eçer. Sinirleri kunetlendirir. Bel gevşek
liğini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul 11 Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flatı 1so kuru,tur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

9 - 40 (376) 

N ot J 1 1 1 Kabartm•, Sailam Boyalı 
umr a ç n B' N 1 ına umara art 

En mllkemmel olarak yapılar. Daima HAZIR bulunur. 

l MAHALEI MÜRACAAT : lzmirde Birinci Belediye cad-

ı desi 2 numarada Muzaffer. 
, ı - ıs (407) b 3 

1

, ,, 

Emlak ve Eytanı bankasından: 
Esas No. 

702 
702/1 
702/2 

392/598 
c. 11 
c. 33 
c. 38 

MYkii 
Keçeciler Dellilbatı ıokaiında 
Keçeçiler DelWltaıı ıokak 
Keçeciler Dellilbatı ıokak 
Yol bedesteni Hisar camii önü 
Küçük tuhafiyeciler çarşısı 
Manisa saray mahallesi uzunyol 
Turgutlu kasabası Y eice mahallesi 
eski kilise sokağı 

No. 
2 
4 
6 

70,22 
40,6 

i2 

Depozito 
Cinai T. L 
eY 16 
" 16 
.. 16 

iki dolap 5 
Dükkan 5 
ev 23 
ev 12 

Mevki ve numaraları yazılı emlikin bir senelik kiraları 2/4/ 
935 Salı iÜDÜ saat onda ihale edilmek üzere arttırmaya konu:
muştur. istekli olanların hizalarında yazılı pey akçelerini yatıra
rak artbrmuına ıiriımeleri ilan olunur. 

27-1 856 (410) 

2 ve 20 komprimeli~ ambalajlarda· 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ES markasını arayınız. 

Bablatt 

Anneler Çocuklarınız 
için ilk ~amaya 

A e 

l~A.KTI:N 
ile başia yınız 

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

1 ~kt• Çocukta hazımsızlık, 
J..il. ID sancı, ishal ve ~mal~r 

varsa onları gıderır. 
Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 

Aileyi inek sütü derdinden kurtanr. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

Katagrlp 
'I'ABLETLERi 

Bat Agnsı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 
T e'.Damcn Geçirir 

lsn1ine l)ikkat Ediniz 

2 adeUik kOtusu 7,5 kuru,ıur 

Jmum Deposu 

!il 

Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 
Ticarethanesidir. 
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Fratelli Sperco 
Vaour Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 

N. V. 
W. F. 1-1. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

ALAYA vapuru 21 martta 
Anver, Rotterdam. Hamburg 
ve Bremen limanlarına hareket 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LiMİT ET 

Vapur Acentesi , 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

JEROM PUSIÇ 
VAPUR ACENTESi 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 

PREDSEDNIK KOPAJTtC 
UL YSSF.5 vapuru 8 nisan

&lan 11 nısana kadar Anvers 
Rottcrdam, Amsterdam ve 
Hamburı; iimanları için yük 
alacaktır. 

edecektir. DHE ELLERMAl\I LINES L TD. 
AKKA vapuru 31 martta 

vapuru 8 nisanda limanımıza 

gelerek 9 nisanda Pire, Kan

diya, Kalamata, Triyeste ve 

Yugoslavyanın limanlarına ha

reket edecektir. 

bekleniyor. 4 nisana kar AN- OPORT A vapuru 21 mart-
UL YSSES vapuru 20 martta 

beklenmekte olup yükünü bo
şalttıktan sonra Anvers, Ams
terdam, Rotterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
taktır. 

VERS, Rotterdam ve Hamburg ta Liverpol ve Svemıea'dan 
ve Brcmen limanlarına yük 
alacaktır. FLAMINIAN vapuru yirmi 

SAMOS vapuru 15 nisanda iki martta Liverpool ve Svan-
bekleniyor. 1 nisana kadar sea'dan 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

UNA vapuru 22 nİ5anda 

limanımıza 2elerek 23 nisanda 

ARMEMENT H. SCHULD 
Hamburg 

TROYBURG vapuru 23 
martta bekleniyor. HAMBURG 

THURSO va•rnru ha1en li-

manımızda Londra ve Hul! için 
yük almaktadır. 

DELOS vapunı 21 mart ta 

Pire, Candie, Calamata, Tri

yestc ve Yugoslavyamn liman
lan için yük alacaktır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 

CERES 25 marttan 28 Narta 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg Jimrnları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORiENT LİNİEN ve ANVERSTEN yük çıkarıp Bremen - Hamburg ve Anvcrs-
ANVERS, ROTTERDAM ve 

J. Pussich acentesine müracaat 

ediniz. Kordonda Cemal Cen
de1i han 13-14 (Tel.2548) 

ROLAND motörü 20 martta 
Rottcrdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacakt;r. 

HAMBURG limanlarına yük ten beklenmektedir. 
alacaktır. 

VIKINGLAN vapuru 2 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya li
manları için yük alacaktır. -
~ATIONAL STEAM NAVIGA 

TION Co. OF GRECCE 
tzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
TAMESIS vapuru 19 Martta 

izmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

RINOS vapuru 20 nisanda 
( Doğru ) N evyork için yük 

• alacaktır. 
SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
~ir muntaz am sefer. 

PELES vapuru 6 nisanda 
gelip 7 Nisanda Malta. Bar
ıelon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 1 
mayısta gelip 15 mayısta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 

NORBURG vapuru 28 mart
ta bekleniyor. Hambur ve An
versten yük çıkaracaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LINJE D/S AIS SPANSKE

LINJEN - OSLO 
BANDEROS vapuru 23 mart

ta bekleniyor. Dieppc ve Nor
veç limanlarına yük alacaktır. 
NEPTUN SEN NAVIGATION 

COMOANY L TD. Budapeşt 
TISZA vapuru 20 martta 

bekleniyor. Doğru Braila, Bu
dapest, Bratislava ve Viyana 
için yük alaçaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXILONA vapuru 2 nisanda 

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

EXMOUTH vapuru 19 ni
sana doğru bekleniyor. N ev
york, Filadelfiya ve Baltimor 
limanları için yük alacakbr. 

EXCELSIOR vapuru 3 ma
yısa doğru beldeniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

EXMINISTR vapuru 19 ma
yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

NOT: Vürut tar;hferi ve 

vapur!arın isimleri üzerine mes'u J 

liyet kabul edilmez. • 

N. B. Vapurların isimlerine 
ve muvasalat tarihlerinde mes
uliyetimiz yoktur. 

AZ r ARA iLE BOL 
ISI:K: 

YALNIZ J(] ,, GAZlJ 

La haları Temin .. Eder 

Mehmet Tevfik ki değişikliklerden acenta mes
u]iyet kabul etmez. 

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

Zee & Co. Elektrik, Telefon A1Hlzen1esi Deposu 

20~~ri~c~O~ordon Telefon No. PEŞTE~1ALCILAR 77 - 79 Tel. 3332 
1111111111010011110111111aoo1010100!011ooooeo1900000011oolllllllllllOOOt~i~OOOO~~~IOt~~·~i~lllOll•OlllOllOlllllll8I 

Telefon: 2004-2050 

Ç CUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
ikametkahını Birinci Kor

donda Tayare Sineması civa
nnda 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi ikinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

(25) H.3 ..-- ~ ~~ 

. 'iEafllf 

l'IŞ GEI"'DI 
Şimt::den ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

!::: i1Yıi~K FIRS/_ T 
Halis r 

opan ZonS?:v Jr alt& 
Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmircle yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
SUind(r için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmişür. 
lnglliz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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

ANADOLU ViLA YETLERİNDE 
Mimarları, müteahhitleri, ma

rangozları ve çilin2'irleri ziyaret 
ederek müteharrik pençere ka
natları, keresteler, demir pan

jurlar, demir kepenkler ve demir 

parmaklıklar ve saire satı~ı ile 
_ iafu:al cdecı-'- ve bım=--· ·on üz.c-

rir; çalışac~ k 
ıvIÜMESSİL ARANIYOR 
Jzmirde ikamet eden ve in

şaattan anhyan tercih edilir. 
Tekliflerin zirdeki adrese gön
derilmesi: 

Etablissemcnts Ad. MISCH
LER, a FRETGJNEY Haute -
Saone (France) 

24 27 (395) 

Hayatı zehir etmeğe kafidir. Ancak 

Ferit Nasır Kremi 
. 

Yapılalı nasırdan korkan kalmadı 
sert nasırı 2 - 3 2'ündc yokeder 

isme dikkat edinİ7. 

PLATT 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

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

-- 27 Mart 1935 
=: 

J/11111 .................................... ı .... ı~ 

Vapurculuk Türk Anonim 
ŞiRKETi 
İZMıR -İST ANBUL 

Haftahk Muntazam LUks Ekspres Postaları 
4 NiSAN 935 tarihinden itibaren sefere başlıyor. Her 

PERŞEMBE günleri saat 16 da İstanbuldan kalkarak 
CUMA günleri saat 1& da İzmire gelir. 

Her PAZAR günleri saat t& da İzmirden kalkarak 
PAZARTESİ günleri saat 16 da İstanbula varır. 

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

müracaat. T elcfon 3568 .......................................... 

t il 
L 

TÜRKl"!'C l 
UMUM 

ACt.NTASI 

Çok Hassas 
.. ... 

Dünyamn en eyi 
}\ad.yo lavmdan 
S\rid\r 

E D İ SON Müessesesi 
AFİF .ŞEŞl3EŞ 

TE.L E FON! 

2517 İZ MİR ı Sam~n \s~elesi M~ 26 

GöZLüK 
Gözlük cins ve çeşitleri için İzmirde tek bir laf vardır 

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilil [eza nesi 
Doptan Ve Perakende 

lngiliz KP~ NZUK Eczaılesinin 
öksürük Pastilleı i 

P ~ stil Antiseptik 
Memleketimizde mümasil Avı·upa müstahzerahnı ar:ıtmıyacak 

mükemmeliyette yegane müessir pastillerdir. 
Pastil Antiseptik nezleyi eyileştirir ve önler. Gögüs, bugaz 

hastalıklarında pek tesirlidir. Ses kısıklığında tesiri :mi ve kat
idir. Y olculukte, kalabalık ve tozlu muhitlerde, lcışın kapalı 
yerlerde bulunmaktan mütevellit bir çok bulaşık nefes yolu 
bastalrklannın önüne geçer. 


