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'k'Son diplomasi görüşmelerde 
~ 1 sonuca Yerilmiştir: Bunlar
k •n bi~, A.lmanyanın bugüne 
adar ınad ıle güttüi'ü siyasa-
~~~ bir. adım bile gerilemedi
i1dır. Ötekisi de İngilterenin 
~lınanya karsısında belirli bir 
11Yasa gütmiyerek oluşların 
l hadisel•rin ) akışına uymak 
ı~teyişidir. Şimdi her zamandan 
cyade anlaşılmıştır ki İngiltere, 
F ermen . tehlikesi karşmnda 
.rassa ıle beraber gözükme
•ıne rai'men, Almanyanın imza
ıını taşımıyan bir and!aşmada 
Yer almak istemiyecektir. 

Hele bir Fransız - İngiliz özel 
z?dlaımasına yanatmıyacı.ktır. 
ıra bugünkü bellibaşlı dava

va~arın kavramında~i görüşleri 
eşıt deiildir. Fransa Versayı 
k?ruma davasını tüzel " Juri
dıque ,, bakımdan yürüttüğü 
h~lde İna-iltere gören"k!eria 
hır tarafa bırakılarak realitele
rin göz bakımına alınmasını 
•ilihlanma işinde ise büs~ 
bütün pratik bir yol güdülme
sini isteyor. Böylece " lno-ilte
renin belirli ( aabit ) bir usiya
sası yoktur, Yanaıları, anana
ları vardır. ,, Diyenler bir kez 
daha halı: lı:aıanıyorlar. 

İngiliz bakanları, Almanya
ııın Ceaevreye dönerek, bir 
batı haya paktıada ve genel 
•ilah sızlanma aadlaşmasında 
Y~r almalı: için •• düıündüiü
nu yokladılar. Bu ırörüşmeler 
du~mu aydınlatmaia yardım 
c~tı. Almanyanın hangi yol üze
rınde yürümek iatediii a11la
f11dı. İııgilt•re, Rayhın ıilih
anınak auretile, Versayın ıüel 
l>•rçalarını hükümaüz bırak
~as~na bir " fait accompli " 
~ozule baktığı içindir ki, bura
t •n g•riye dönmeii iatemek
t tnse genel uzlaşma yolunu 
:tınuştur . Fakat burada Al
k anyanın özaiyasasını meydana 
'i.~Yan iki zorlu aorum keadini 
k osterınittir, Bay Hitler ve ar-
1 adaşlan Tuna ve doğu pakt-
•rına k . . 1 n yanaşma ıstemıyor ar. 
Y unların her ikisini de başsi
))a.sallarına aykırı buluyorlar. 
tı~ruınun asıl korkunç yüzü ıı
ri Jor. Gündeliklerin verdikle
d • uyuklara göre, Almanya 
d 0ıru paktına girmek ıöyle 
bJrkun sovyetlere düşman bir 
~ kurulmasını istemiştir. 

la. ndlaşmaiar sisteminden hoş
htıınıyan Almanya, Sovyet Rus
~~~ niçin düşman sayıyor? 
d:J~rn .. antipatiai mi? Böyle bir 
1 Şunuşe u!u5!ar arıı·11 yöndem-
Srdc yer verilemez. O .sa o!sa 
}':VYet Rusyanın y- e bir güç 
lukİlınış Lu'umn:ısından kork-

•rı söylene bili r. 
bi ~tYük savaştan önce uluslar, b;.1

1 
l~r. (ittifaklar) sistemine 

c~~ 1 •?ıler. Böylece güvenile
&a hır durumda o:du!darını 
11;ıYorl11rdı. Büyük savaş bu 
di ~~nun boş o~clu <.-ıınıı <Y;:ister-

. ·.•mdi u\ı ·~r buukö'cü yo;u ln-
~~ka.la~ şu veya bu ü'kcye karşı 
~itrı mış bulunan birlikler de
Ilı ', barışı sıığlamlıyan andlaş
y a ar yolunu buldular. Alman
a •yı da içine alacak olan Doğu 
d ndJaşmas ının iieri sürülmesin
B c başka bir amaç yoktur. 
b ~tıdıı yapılacak andlaşmalara 
l u do~ıı andlaşması da lı:atı 
•cak 1 
ın ° ursa genel silfıhsız !an-

or~adyolunu tıkayan enzeller 
işte an kaldırılmış olur. Fakat 
ist :"-lınanya bunu onamak 

eınıyor. Rusyayı düşman bir 

ar teeyyilt etti 
inti .ardan urtarılmalı 

Alman yanın 
Siyasal 

ısrarlı 
• 

çevresı 

il eklerinin 
lıeyecan 

genişliğinden lngiliz 
içinde bulunuyor 

Bav Eden Moskovada başladı 
Londra 28 (A.A) - Havas 

Ajansı muhabirinden: 
Dünkü nazırlar meclisi hita

mıdaki intibam müşevveş ve 
ihtiyatkar bir mahiyeti haiz ol
duğu kaydedilmektedir. Sir 
Con Saymenin bugün avam 
kamarasında ıeyahatı hakkında 
kıs:1 bir beyanatta bulunması 
muhtemeldir. 
Öğleden sonra davet edilen 

İngiliz ve ecnebi matbuat mü
meuillerine, kendilerine hiç bir 
beyanatta bulunmıy;'.ca2'ı bildi
rilmiştir. 

Heyecanlı haberler 
teeyyüt ediyor 

fuzlar hükumetin içinde olduğu 
ıribi dışında da tesir icra et
mekte devam ediyorlar. B~ iti
barla kabiııenin Sir Sayrnenin 
raporunu alıp tetkik ettikten 
sonra kabul edecei'ri ,, .. ı ; ccler 

Berlin ı:-örüşmelerinden dolayı 
hükumet endişededir, Ve inki
sarı hayale uii'ramıştır. Bazı 
nafiz muhitler Almanyanın mu
ahede'eri ihlal etti2'inden do
layı Amerika tarafından pro
testo edilmesine taraftardır. 
Uluslar kuruınu intihar 

Etrı11emeHdlr 
NEVYORK 28 (A.A)- Nev-

Kovno harp divanında 
Londra 28 (A.A) - Memelli 

Almanlar hakkında Kovnu di
vanı harbının vermiş olduiu 
karardan bahseden Mancester 
Guardiyan zazetesi mahkum
ların Litvanya aleyhine bir is
yan tertip etmiş oldukları hak
kındaki isnadatı tereddütle 
karşılamaktadır. 

T empelhof hava 
dan hareketinden 
Con Saymen şu 
bulunmuştur: 

meydanın· 

evvel Siı 

beyanatta 

Daha dün sabah ! leyli Tel
grafın Berlinden alınış olduiu 
heyecanlı haberin hakikata 
uyı:un gibi o!dujunu teyit eden 
salahiyettar mahfeller dış iıleri 
bakanının avdetinden sonra 
birşey söylemek istememiş
lerdir. 

Resmi ağızlar ne 
diyorlar? 

Alıııaıı ee 1• ı a ırnız a;;/;erlet·iııcleıı lıiı'eı- ııııi(ı-e:e /;ar~ı ı.-a,.~ıya 

Büyük ulusun reisini tanımak 
şerefine nail olduiumdan bah
tiyarım. Sadece dostane bir 
noktai nazar teatisinden ibaret 
olan İngiliz - Alman görüşme
lerinden muayyen ve derhal 
tatbik edilecek neticeler bek
lemek yanlış olur. Fakat bay 
Eden ile Almanyada yaptıi'ımız 
ve buna benzer temasların ıyı 
düşünen her Alman erkek ve 
kadınının bütün kalbleri ile is
tedikleri gayeye yardım ede
ceğine kanüm. Bu gaye acun 
barıtının idamesi ovrende hüs
nü niyetin hüküm sürmesidir. 
İngiliz uluau galip veya maj
lup diye bir şey bilmemektedir. 
Ingiliz ulusu herkes için mü
savi bir muamele istemektedir. 
lngilizler acuaun her hangi bir 
kötesinde olursa olsun tahak
küm teşebbüsüne kartı dura
caklardır. lngiltere her kea için 
müsayi bir uzlaşma ve dostluk 
iatemektedir. 

Resmi ihtiyat ile mukayyet 
olmıyan siyasi fahsiyetler bu 
noktaların Deyli Telgraf mu
habiriain bildirdiği kadar sa
rahatla bildirilmemiş olduğu 
kanaatindedirler. Bununla be
raber bu noktalar Hitlercilerin 
l'Örüşlerinin hülasasını teılı:il 
etmektedir. Bu görüı ve fikir
l•rin heyeti umumiyesinden 
dün akıam siyasi mahfellerde 
şu netice çıkarılıyordu: 

Saymenln raporu 
Tetkik edlllyor 

Hükumet henüz hattı hare
ketini tayin etmemiştir. Evvelce 
malum olan birbirine zıt nü-

hakkında şimdiden tahminlerde york Taymis gazetesi diyor 
bulunmak vakıtsız olur. Bununla ki : İnıriltere ve uluslar kuru-
beraber dış işleri bakanının mu muahedesini imzalayan bü-
kendisine bildirilen ısrarlı ta- tün devletler kurumu her şeye 
leplerin yalnız mahiyetlerinden ragmen muhafaza için hazır 
deiil fakat aynı zamanda şe-
killerinden de kuvvetle müte- olmalıdır. Almanyanın her yap-

tıiını ve tehditlerini mahviyetheyyiç olduğu tezahür etmek-
tedir. le kabul etmek uluslar kuru-

munu intihara davet etmek Muhafazakar nazırlarla siya
si şahsiyetlerin Almanyanın 
iıtirakine açık kalan misaklar 
vasıtasıyle emniyetin müşterek 
bir surette tanzimi fikrine git
tikçe daha taraftar olduklarını 
bildirmelerine intizar edilme
lidir. 

Amerika hükOmetl 
Endlşededlr 

Vaıinifon, 28 (A.A) - Eyi 
haber alan mahfellere göre 

olur. 
Avrupanın umumi emniyeti

ne karşı meydan okuma şek
linde indirilen bu darbe sükut 
ile geyiıtirilemez. Bu emniyeti 
ihlal edenlerin şiddetle mah
kum edilmesi lazımdır. 

Bay Eden Moskovada 
MOSKOV A, 28 (A.A) -

B. Eden ve maiyeti buraya 
gelmişlerdir. 

Ha beşle harp olursa 
Almanya Italya Aleyhinde olarak 

Habeşeline yardını edecek 
ROMA, 28 (A.A) - Ro

mada dolaşan şayialara gö
re bir harp vukuunda Al· 
manya ltalyaya karıı Ha
beşistane yardım edecektir. 

Lavero Fascist.ıı gazetesi 
lngiliz menbalarından gelen 
bir haberi nakletmektedir. 
Bu haberde Almanya'nın 

Adisababa' daki yeni sefiri 
Doktor Hirs Stiment'in Ha
beş hükumetine, hükumeti 
namına askeri mütehassıslar, 
tayyare filotillaları ve mu
allimler vermek suretiyle 
yardım teklii' ctti~i bildi
rilmektedir. 

Bu haber bazı ltalya mah-
.............. .. .... ................... 

ulus olarak gördü~ünü açık
ça ortaya koyor. Avrupa 
barış ı için bundan daha acı, kt~~~..J, ~ 
daha korlmnç ve daha ka- ~--~ı:......~---..._.._ ....... ~ 
rışık bir durum olamıız. 

liie-vk.e1. lEU.1s1:n 

llalyaıı clı~ i;;/eri bab:aııı Sııı·iç 
Ve llalyaııııı Faris sefiri 

fellerince tavzih edilmekte
dir. Bu mabfeller bu haberin 

' Adisababa'da israrla dolaı-

· 1 tığını öğrenmişlerdir. Yeni 
l Alman sefirinin itimatname

aini verdiği günden bir gün 
evvel Habeşistan imparatoru 
tarafından kabul edilerek 
görüştüğü ve Almanyanın 

tekliflerini bildirdiği aöylen

mektedir. Verilmesi teklif 
edilen techizat arasında 300 
tank olduğu a~ylenmektedir. 

Bay Eden Moskovad• 

MOSKOV A, 28 (A.A)
Bay Eden öğleye doiru bay 
Litvinof tarafından kabul 
edilmittir. Sovyetler birli&ini 
Londra büyük •lçiıi bay 
Majiaki ile İngilterenin Mos
koYa büyük elçisi Lort Cilııton 
mülakatta hazır buluamut· 
!ardır. 

Zahmete değermlf 
Londra, 28 (A.A) - Royter 

Ajansının bildirildiğine göre, 
akşamki kabiae toplantısında 
Sir Con Saymenin beyanatın
dandan sonra hasıl olan intiba 
Berlin ziyaretinin tamamen bu 
zahmete değer telakki edildiii 
merkezindedir. Ve İngiliz ka
binesi tarafından B. Hitlerle 
fahsi bir temas tesisi için kabul 
edilen usulün tamamen doğru 
olduğu görüiıllüttür. 

Saymenln sözlerl 
Berlin, 28 (A.A) - Royter 

Ajansı muhabirinden : 

Leh kabinesinde 
oeoı,ıkllk 

Varşova, 28 (A.A) - Kabi· 
binede bir değişiklik olması 
bekleniyor. Diyet meclisimdı 
hükumet ıurubu zeisi miralay 
Slavekin başbakanlı&"• geçece· 
ği, ticaret, adliye ve kültür 
bakanlarının deiiıecejıi ıöylen
aektedir. 

Gümrük memurlarının 
Maaşları Arttırılıyor 

iş yasasının Kamutayda müzakeresi 
Pek yakında başlıyacaktır ... 

ANKARA; 28 (H
ususi) - Gümrük te 
inhisarlar bakanlıiı 
yeni tetkilit liyi
haaında gümrük me
murlarının maaşları

na yeni zam yapılması 
teklif edilmektedir. 
Muayene memurlarıma 
maaşları 55, anbar me
murlannın 35 lira 
olacaktır. Layiha Ma
liye bakanlıiınca tet
kik olunuyor. 
ı, yasası kamu

laya Verlllyor 
Ankara 28 (Hu

susi) - İş yasasının 
devlet şurasında tet
kiki bitmiştir. Yasa 
baıvekiletin tetkikine 
Yerilmiıtir. De,.Jet şu
rasınca ya.sada yapılan 
tadilata göre çalış-

a aatları- nıa tes
Yiti ulihiyeti Tekiller Iıılı isarlar· ı·c giiıııriif,fer balı:aıı ı Bay Hci ııa 
heyetine Yerilıaiştir. Layihanın ı bittikten sonra görü,üleceği 
Kamutayda blltc• t•tkilı:lari bildirilivor. 



Sahffe a 

Gümrük hamalları ara
sında mühim bir ihtilaf 
İthalat gümrüğünde çalışanlar a~ 
İhracatta çalışanlar çok kazanıyorlar ··-·-ithalatın taladidi dolayısile ı ahvali aıkıttıktan ve her devlet 
ithalat gümriijtiade işleri• •zal- kontenjan ve ..Ue •ibi uaul-
ması bu luıımda çabpn bam- lerle ve hayati mecbar:yetlerle 
malların yaziyetiai çok müş- ithalib tahdit ettikten sonra 
külleştirmiştir. İthalat rümrü- vaziyet büsbfttiin deiifti. Bu gün 
iünde çalışan yüz küslır ham- ctahili ticaret işleriyle ihracat işi 
mal hayatlarını kazanamaz bir eskui gibi yerinde durmakta ve 
hale relmiılerdir. ihracat kıs- hatta artmakta, fakat ithalat 
mında ise yalnız kırk bet kiti işi memleket nef'ine olarak 
bulunduğundan ve ihracat İf- akla relmez bir şekilde ieri-
leri yolunda iittiiiaden ka- !emektedir. O kadar ki ithalat 
zançlan oldukça yüksektir. a-Umıiiğüae ayrılan 110 kitinin 
Bir daire içinde ayai işi i'ö" artık rümrük hamaliyesinden 
ren hamallardan bir kı~mının kana doyurmaları imkanı kal-
az clij'er kısmının çok kazan- mamııtır. ihracat ve dahili ti-
ması i!ayri adiline ıörülmüt caret iılerinde çalışan 45 yurd-
ve itbalitta çalııanlar pmrük daı sırasına röre günde üç, 
hamallarının tevhidini istemiı- beı, yedi Jira para çıkarırken 
lerdir. Tabii ihracat gümrü- ithallt işlerinde çalıpn 110 
iünde çalııaalar ise buna razı kiti yevmiye otuz kuruş ka-
olmamışlardır. Bu yüzden do- zanamıyor. 
ian ihtilaf hakkında dün ati- işte biz, bu haksızlıiın önü-
deki mektubu aldık. Aynen n-e geçmek ve işleri tevhit ede
yazıyoruz: 

Geçen ıı-ün sayın Anadolu 
razeteaiade Aakaradan çekil
miş bir tela-raf inti.pr etti. Bu 
telıı-rafta (Gümrük hamalları
nın tevhit edilmesi talebinin 
reddedildiii) bildiriliyordu. 
llk bakııta rayet ehemmiyetsiz 

rörülen bu haberin hakikatte 
110 kitinin ekmeji ile çok ya
kından alikaıı vardır. Bu se
beple saygı deier razetenizia 
kıymetli ıiltunlarından keyfi
yetin ıefik htlktmetimizle muh
terem efkinumumiyeye arzı 
mllauip ıörtılm&fttir. 

Gümruk ba•aliyui tarihte• 
25sene evvel maqtu çıkanlıp 
pay uıuJüne ithal edilmiftir. O 
tarihten ıolll'll ihracat, itballt, 
dahili ticaret, Nloa bamaliyeai 
bir araya toplanıyor ve hamal
lar araıı•da mütHaviyen tak
sim diliyordu. Bir müddet ıoa
ra bu usul kaldınlclı ve ihracat 
rümrüıtıyle ıalona 45, ithalat 
gümrüjiiae de 11 O kiti aynla
rak kadro ikiye b6lilndü. 

Normal zamanlar için bu ha
reket tarzı mahzursuz devam 
edip Fdebilircli. Fakat düaya 

rek kazancı da umum arasın

da eıkisi i'ibi taksime uirat
mak için teıebbüse &iriştik. 
Bu teıebbüsün reddedilişinde 

her halde bir suitefehhüm ol
duğu kanaatmdeyiz. Onun 
içiadir ki teıebbüsümüz dur
mıyacak ve ili makamat her 
halde bu haksız vaziyeti gö
rerek izalesi esbabını beheme
aal temia edecektir. Bu huıus-
ta sarsılmaz bir 
clır. 

inanımız var-

Ayni ltinaaın albnda ayni 
itte çalııan yurttaşlard.. bir 
kıımı para kazanırken d ier 
bir kıımıaın karnını bile doyu
ram .. aııada elbette adalet 
olamaz. Bizim bu derdimizle 
C.H.F baıkanlıj'lnın ve büyük
lerimizin •utlaka alakadar ola
ca;ını katiyetle biliyoruz. Muh
terem r•zetenizden de ricamız, 
erer haklı isek. bu mesele üze 
rinde tevahkuf etmeniz ve bi
zim dertlerimize tercüman ol
manızdır. Saygılanm sayı• 

yazı••·· 

ithalat gümrüiü 
hammalbaşısı 

Emin 

Nafia müesseseleri IAydın Demiryolu 
Komlserllilne b•r MU k 1 enlden 

Mahmut Ekrem za era 1 1 
Ta in edlldl b•f hyac•k 

Uzun mil~dettenberi bay ll•i Aydın demiryolunun hükü-
tarafından vekaleten idare metçe ıatıu alınması müzake-
edilmekte olan ıehriıaiz nafia ratında buluaan ve bir aralık 
müesaeHleri kemi1erlijiae Ba- Londradaki meclisi idare ile 
yındırlık bakaahiınca Elektrik te•as etmek üzere Londraya 
re makine mühendisi bay Mah
mut Ekrem asaleten tayin edil
miştir. Ve bay Mahmut Ekrem 
ıehrimize ıelere vazifesine baı-
lamıtbr. 

Kız lisesi talebesi 
Kız li.eıi talebeleri buırün 

otobüslerle Berıragaya giderek 
oradaki ... n atikayı tetkik 
edeceklerdir. 

Fhnit olan ıirketin idare mec
lisi azasıadan Bay Eden'in 
Londradan lstanbula döndüiü 
haber alınmıfbr. Kumpanyanın 
umum mtldürü Bay Muat ta 
Bay Eden'• lstanbulda mülaki 
olacak ve müzakerata tekrak 

baılamak üzere Ankaraya ii
deceklerdir. 

Bu filim, buzlu diyarlarda yaşıyan insanların adetlerini, 
lisanlarını, danslarını, şarkılannı ve timal hayvanlarını nasıl 
av!andıklarını ıı-östermekJe beraber bir Eskimo'nun aşk ve 
intikamını da hikaye etmektedir. Filim Fransızca ve Eski
moca sözlü ve Türkçe izahathdır. 

ilave olarak : PARAMOUNT JURNAL No. 9 
(Jurnal cumartesi günleri deiifir) 

Seanslar her ıı-ün : 14-16-18,30 ve 20.45 te Perşembe 
iÜnü 13.30 da talebe seansı, cuma 2'ünü 11.30 da ilave 
sean,ı vardır. 

D!KKAT : Cuma ıı-ünleri saat 13 e kadar ve her akşam 
l0.45 seansında SALON 25 kurn tur 

Yenı Asır 

Voroşilof ıNezilli mensucat fabri
General Kazım 
Dirige bir mek
tup gönderdi 

Asarıatika muhipleri cemi
yeti başkanı ieneral Kazım 

Diriie Moskova büyük elçili
ğimiz vasıtasile Sovyet Rusya 
harbiye komiseri i:'cneral Voro
şiloftan şu mektup ~elmiştir: 

General Kazım Dirik 
İzmir vali3i 

Senakir mektubunuzdan ve 
bana ıöndermek Jutfünde bu
lunduğunuz İzmir şehrine ait 
kitaplardan dolayı samimi te
tekkürlerimi arzederim. Tarafi 
iJinizden idare edilen fzmir ve 
civarı asanatika muhipleri ce
miyeti tarafından neşredilen 

kıymetli eserler, en iyi hatıra
lar taşıdıiım İzmirlilerin iÜzel 
şehirlerini ne derece muhabbet 
ve dikkatle tanıtmaia çalış
makta olduklannı 2östermek
tedir en samimi selamlanmı 

sunarım. 

VOROŞİLOF 

Koşu heyeti 
Bir proğram hszırladı 

Vilayet koşu heyeti dün öi
leden sonra vilayette bir top
lantı yaparak muhasebei husu
siye koşusu proiramını hazır
lamıŞtır. 

Kükürt için mü
racaatlar başladı 
Bazı ticaret memleket hari

cinde kükürt ıretirtmek üzere 
mıntaka zıraat müdürlüiüne 
müracaatta bulunmuşlardır. mü-
dürlük keyfiyeti Ekonomi ba
kanlıiına bildirerek müsaedc 

istemiştir. Haber aldığımıza 

göre mıntalunın yıllık kükürt 
ihtiyacı seksen bin torbadır. 
Bunun kırk beş bin torbası 
Keçiburnu kükürt mağdenle
rinden temin edilerek Sümer 
Bank İzmir şubesince satışa 
çıkarılacaktır. Geriye kalan 
35 bin torb• kükürt te hanç
ten ietirilecektir. 

Belediye reisi 
Pazar gUnU geliyor 

f ıtokholmda bulunmakta olan 
belediye reisi doktor bay Beb-
çet Uzun Pazar günü sabahı 

Vencdikten ıebrimize ielecek 
olan Rodi vapurile döneceii 
alakadarlara gelen lıalterlerden 
anlaşılmıştır. 

Sözlük 
Y enı Öz 'f ürkçeJeri 

ikkatla ezberleyin 
Dil inkıl~bının ilerleyişi 

milli iururumuzu okşıyor. iyi 
çalıımalar iyi neticeJer veri 
yor. Başlan2'1çta dil ça 'ı,ma
lanna yardım olmak üzere 
araşbrma duneiini neşre 
başlamııtık. Bu ıözlük kati 
deiildi. Bir tetkik mcvzuunu 
teşkil ediyordu. Bu defa dil 
encümeni katiye daha yakın 
olarak hazırladığı sözlüğü 

neıre başlamıştır. Bunu biz 
de aynen neşrediyoruz. Dil 
savaşına yardım etmek inkı
labı kolaylıkla yapmak bü
tün yurttaşların vazifesidir: 
Bu vazife de sözlüğü dikkatJa 
takip etmek ve bu sözleri 
konuşmada v~ yazmada ko
laylıkla yerine getirilecektir. 
Hükümden ıakit kalan ta
rama dergisini neşirden vaz 

kası temel atma merasimi 
Alakadar heyet şehrimize geldi-Bir 
Kaç gün sonra Ankaraya gidecektir 

Nazillide inşa edilecek olaa tice vermiştir. Heyete dahil 
Sumer bank'a ait büyük men- buluna• mutahassıı Rus hey-
ıucat fabr.kasının yerini rör- eti lstanbul yolile Odesaya 
mek ve icaybeden tetkikleri dönecektir. 
yaparak son ve kat'i projeleri Bakanlık mutabassıslan bir 
hazırlamak üzere Nazilliye git- kaç ıün şehrimizde kalacaklar 
miş olan heyet dün şehrimize ve İstanbul yoliJe Ankaraya 

d döneceklerdir. av et eylemiş ve Egepalas ote- , Nazilli mensucat fabrikasının 
liue misafir olunmuştur. Nazil- Mayıs ayı içinde temel atma 
fide yapılan tetkikat ve ıundaj meraıiminin icrası takarrur et-
ameliyesi tamamen müspet ne- miştir. 

•••• 
. Otomatik Telef on 

Şirketin borç işleri bal safhasına girıniş 
İzmir otomatik telefon tir- 1 sekiz faiz yüzde üçe iodiril-

keti ile Erikson telefon şirketi miştir. 
arasında borç yüzündea çıkan Şirket alaça~ını 605 binlira 
ihtilaf halledilmiştir. olarak hesap ve bu miktarın 

Belediye reiıi bay doktor on yılda ödenmesini istiyordu. 
Behçet Uz'dan bir gelen İsveç kronu düşmüş olduiu 
bir mektupta ihtilafın hal için yapılan hasaba 2'Öre borç 

miktarı 'Y/6427 liradi. Bu para 
bal şekli hakkında verilen iza- Erikıon şirketine on yılda öde 
battan anlaşıldıgma göre yüzde necekti. 

Serbes meslek 
~lünıessiller ne vakit F~rbahı heyaıınanıeye 
'' azife göreceklerdir tabi tutulabilecekler 

Mahallelerde 

Belediye teşkil.ıh olan yer- 1 
lerde muhtar ve ihtibar hey' et
lerinin lağvı hakkında hazırla
nan nizamnamenin evvelce 
muhtarlar tarafından görülmek-
te olan vazifeleri Belediyeye 
zabıtaya ve Belediye meclisin-
ce mahlelerde .seçilecek mahalle 
mümessillerine vermiş oldui'u 
bu cumleden olarak intihab 
Meb'usan, askerlik mükellefi-
yeti, bina vergisi teğdilat kom
siyonları, arazi vergisi, şosa 
ve köprwler kanunlarının eski
den tütcarlara tahmil • ettiği 
vazifeleri nizamnameyt: de se
çim şekl i ı:-österilen meh
le müme3sillerince yapılması 
tabii ise de bu işler muvak-
kat olduiundan mümessillerin 
vazifesinde işlerin devamına 
münhasır ve onunla mukayyet 
olması lazımgeldiii içeri işler 
bakanlıiından vilayete bildi
rilmiştir. 

Emirde mahala müm~ssille 
rının daimi olarak vazifedar 
kılındıklan ve muhtarlık teıki
Jatından daha geniı bir kurum 

Serbest meslek erbabının ya
zıhane, idarehane ve muaye
nehanelerinin gayn safi irat
lan iki bin lira Ye daha fazla 
da olsa 7 inci maddenin birinci 
fıkrasına ithalen beyannameye 
tabi tutulmıyarak kanunun 19 
uncu maddesi mucibince gayrı 
safi irat üzerinden verıiye ta
bi tutulmaları iktiza edeceği 
malümdur. 

Sözü geçen genel yazıda 
serbest meslek erbabının 47 
inci maddede yazılı hıyar hak
kından iıtifad~ edemiycceklc
rinc dair bir kayıt olmadıi'ı 
gibi bu maddede gayrı safi 
irat üzerinden vergiye tabi tu
tulan mükelleflerin alelittak be
yannameye tabiiyetlerini isti
yebiJecekJeri yazılı bulunması
na iÖre gayrı safi irat üzerin
den veriiye tabi bulunan ser
be»t meslek erbabının da aynı 
haktan istifade etmeleri tabii 
olduiu Maliye bakanlıiınca 
alakadarlara bildirilmiştir. 

.M •••• 1 • 1 

halinwde .ç•!ı~rığı görülmekte 
oldugu hıldırılmiştir. Bu şekil-
de daimi bir teşkilat halinde 
mümessil bulundurulması kanu
nun ruhuna aykırı düştüiü 
için bunlann ancak vazife za
manında kullanılmaıı isten
miştir. 

Bir yıl içinde 
işlerini değiştirenlerin 

T ahi olacakları muamele 

--·····- . Küçük Haberler: 
Bay Kenan 

Defterdar bay Kenan dün 
kazalar maliye işlerini tefti,ten 
dönmüştür. 

AtatUrkUn heykellnde 
Şehrimize bazı tetkikat için 

relmiş olan Ankara yüksek 
ziraat enstitüsü talebeleri dün 
Atatürkün heykeline bir çelenk 
koymuşlardır. 

Köylerde teftlf 
Jandarma merkez bölük ku

mandanı bay hikmet ve mek
tupçu bay Baha Kuldaı dün 
kaza merkezlerini ve köylerden 
bazılannı teftişe gitmişlerdir. 

Vall muavini raatsız 
Vali muavini Bay Sedat 

Erim rahatsız olduğu ıçm 
dün vazifesi başına geleme
miştir. B. Seda'da şifalar di-

Ticaretgihlannın kinnunu
sani iptidaıındaki gayri safi 
iradi nzerindea vergiye tabi 
tutulacak olan bu mükellefle-
rin sene ortasında verıi nis
betlerinin değiımesi ve bilfarz 
2395 numaralı kanunun 34 
üncü maddesinin (G) fıkrası 
mucibince yüzde 75 niıbetine 
tabi içkili bir lokantanın ıtne 
içinde içkiyi kaldırarak yüzde 
45 nisbetine tabi ve (E) fık
rasında mezkur lokantalar me
yanına girmesi, ancak ertesi 
sene vergisine müessir olacaiı 
cihetle, sene içinde bu mü
kellef hakkında vergi nokta
sından başkaca bir muamele 
yapılmaması ve ertesi sene 
tarholunacak vergilerinin he
sabında evvelki sene hangi 
tarihte işialini deiiştirmiş ise 
gayrı safi irada o tarihe ka
dar eski nisbetin ve bu tarih
ten sonrası için, yeni iştigaline 
göre tabi olacağı nisbetin 
tatbiki ıuretiyle tarh muame
lesinin ifası lizımgelcccii Ma
liye Bakanlığından alakadar-

( KÖŞEl\IDEN ) 
Efelik 

Hele şu " yakıştırma ,, yı biı 

çepeçevre Türk çehresine, TOrk 
varlıiına samimi ve medeni 
olarak layik ıörelim. Liyik gö
relim diyorum kusura bakma· 
yın o onun ezeli cesaretidir de 
biz bu " Efelik " sıfabnı kah· 
rolan saltanatm - ulatmaj'ı 
hacet var mı - tHirleri albada, 
dap çıkmıı bir eıkıyaya, ulu 
orta vurdum allab; boa yaa • 
bakan var mı ? lara yapıfbr
mıştık. Medeniyete : Edebiya· 
tile, kahramanlıj'ile, Ye hepsi· 
nin topu insanlıiı şuurile yara· 
yan ve yaratan Türk öteden· 
beri efedir. 

Efellik bence her sahada 
coşkua bir cesarettir. "Cesaret,. 
kelimesin aciz kalan manasını; 
Daha taşkın, anlatışlı bir kar
şılıiıdır. Ben bunu neye yazdım 
ve böyle başladım biliyor mu· 
sunuz: 
Beş bin, yedi bin metre yer· 

den, uzak gök yüzünden biı 
tayyareci arkasında paraşut 

denilen kurtarıcı ile ver etmit 
kendini afaiı... Bunu hanıi 
gazetede okudu, hangi kişiden 
duydu bilmiyorum, birisi beni 
yakaladı: 

- Herif dedi sanki bir ma
rifet mi yapmıf. Biz küçükken 
kurıun gibi bir kemiiin deli
iine bir tavuk tüyü sokar da 
fırlatıverirdin, kemiiin nazlı 
enişini keyifle seyrederek. 

Demek istediğini anladım v• 
anlaıtık. Kemiği çocuk kafui
le gökten yere aheste aheste 
düşüren Türk bunu bir marifet 
saymıyor. Nitekim bizim tay
yarecilerimiz iÖjsünün içinde 
yaşıyan, Tüaklük ve karaıı-öz
lülük cesaretile buna: 

- Vızzz!.. Diyorlar. Korkunç 
taklalar atan Türk tayyarecisi: 

- Hooopl. Bu Allabın İfİ. 
gönlümün imanı, diye sıkıya 

gelirse vereder kendisini; yedi 
l:>in mi, on bin metreden aşa· 
ğı.. Bunun olacaiı ne ki.. Ni .. 
hayet: Pat.. Diye açılan bir 
paraıut sanki bir kaç metrelik 
yeri atlamamak hazarlığını du
yan sert, mert Türkün sinirle-
rine heyecan vermez, verm.ı

yor da .. 
Onu değil de ıunu anlata

cağım, bu cesur delikanlı n• 
dese beğenirsiniz: 

- Pöööf dedi. Gökten ken
disini böyle atanlara bir uçu· 
rum göster de korkmadan bi· 
zim gibi athyabilıin mertlik, 

efelik bu değil, çarpış tayya
renle, pervaneni düşmanın kafa 
tasmda döndür, öldün n• çıkar; 
hakla da .. Dostum! Abn üstün· 
de fers.hlar aıan eski Tnrk 
neslimin kaynıyan kanı atsıs 
uçurumlar uçurtur bana. 

Koca kaviada, kahbeliiind• 
düşmanlar az mı görmii.J!ür 
bunu.. Az mı efelik yapnuıtar 
Türk oj'Ju .. 

Göksüne bir vurdu: 
- Eh bel Coşturmaya ıar, 

baştaki başlarım benim duy· 
rulu imanıma ıı-üveniyor, be.ıı 
de onlara.. İsterlerse, iıterselll 
Merihten paraşütsüz inerilll 
bize yan bakanın beynine.· 
Yeter ki atam ve ünüm ya• 
şasın! 

TOKDIL -
Şehir Meclisi 
Pazartssi günü top

lanacak 
Şehir ıaeclini nisan ayı içti

maJarına pazartesi günü saat 
on altıda başlıyacakbr. Riya• 
setçe ihzaar olunup daimi ••'"' 
cümene tetkik ve hazırlaaJlllf 
olan : bütçe ile beş senelik 
imar planı tap ve tetkik ediJ.. 
mek üzer inhisarlar• ıimdideo 
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Bunu bana ver Erkul. 

Özer ben! ~ev;yor, dii,ünme
den, heyecan:a, aşkla yalvarı
yordu.. Ben bu sıcak coşkun 
sevgiyi düşünce ile karşılıyor, 
çıldırıyordum .. 

Evet Erkul ben:m yerimde 
bir kaC:ı:ım kendin:len çok ~enç 
bir erkeii sevmesi nasıl bir 
delilik olduğunu seziyordum 
beni tenkit edectkleriden ön
cbe ben kendimi tenkit idiyor 

u aşktan korkuyor, korktu
iuma koşuyordum 1. O, benim 
••uçlarımda kıvrılan ilk ıı-enç
hiım idi. On sekiz yaşı, On 
"kiz Y•tımın güneşi varlıiı 
•arlıiııııla ışıldanmış kendi ben
liiim idi. O halde ne bekleyor 
\'e ne iıteyorum ? 

Kuru bir heYesmi ? hayır .. 
Hayır.. Bu ilk aşkın ürkek 
Yumuşak sesi göynümü okıa
Yor, aanki ilk kadınla ilk er· 
'teiin aradıiı muhayyel bir 
ıeyi duyuyordu, bir feyki onu 
kendi ellerimle ona duyurmuş 
o mahiyeti mechul sırrı kalbine 
bea yakmıştım.. Hiç bir erke
iia aekadar çok sevene aey
ıin, hiç bir kadına vermediiini 
o, bana Yeriyordu .• 

Erkul hayretle kardeıine 
lııaktıl.. 

- Yüzüme öyle hayran hay
ran bakma aana düşündüğüm 
~bi anlatacaiıa .. 

Evet her erkek kadını ancak 
kendi için arar egoist ruhunda 
ne düşüncelerimizi araıtırmak, 
ne dileklerimizi anlamak kay
gusu var .. 

Zaten bizi yaralıyan bizi ter· 
keden, bize fenalık eden erkek 
ne olduiumuzu ve ae yaptıiını 
bir da?• .kafasını kurcalayıp at
mak bıle ıstemez .. Kendi kendine 
o kadar mefgul ki, buna va
kit te bulaaazl lıte onun 'ma
azereti!. Belki bu onun ea bü
yük zevkidir de: Kadını aldat
mak! _Ye kandırmak!. İçli di
le~erıne, okşayışlarına, öpüı
lerıne kadar, her erkek kadını 
•ldatırl 

Bunun içi11 biz fenayız, hır· 
ı;ıaı.z Ye inanmayız. Ya cemi
yetın mecbur ettiği aklik ku
r•llarına eğilerek çilemizi dol
durur, ya fenalaıan kadıaı fena 
e~en erkeği düşünmeden mah
~uoı ederiz. Fakat söyle Erkul 
":~dının hakkı, bu ebedi üzün· 
tüyü ıürüklemek mi? .. 

Bir a-ün beklenilen o ide· 
1~ tipi bulduğumuz vakit te 
b~~ .~rkeğin hiç bir kadın için 
~uşunmediklerini duşünerek on 
•n k•çmak!. 
Evet kaçtım Erkul, Ôzerin 

~)~ duya-usunu körletmemek 
ıçın kaçtım . 

~ 

TAYYARE 
Telefon 31s1 

8-
Çünki o beni her saygının 

ü~tünde coşgun bir aşk bütün 
bir İnan, bütün korkak heves
lerle sevdi, önümde diz çoktü. 
Yalan, fesat bilmiyen temiz 
dudaklarla ilk aşkım fısıldadı, 
bu ilk heves ve ilk duygu ile 
uzanan kolları varlıiımı sardı. 
Biran duyduiu bu umulmaz 
saadeti duyurmak zevkile tit
riyerek and verdi: 

")lk aşkım, son afkım ola
caktır. Yemin ederim, yemin 
ederi• Arna dedi. Ve bana 
o anda kararımı verdirdi .. 

Bir in için bu bozulmamış, 
kirlenmemiş dudaklar inandığı 
bir a-erçeğe beni de inandır
mak isterken ben bu gerçeği 
a-izliyen ilk yalanı artık sezi
riyordum. 

Gözlerim kararıyor, kulakla
rım bu istihzalı yeminle oğul
dıyor bu oda ve bu çocuk 
karıımda dönüyordu .. 

Çünkü o da, bir a-ün diğer 
bem:erleri gibi olacak, 0 da 
eğoist rııhile düşüameden yal
nız kendi için sevecek tutacak • 
düşürecek, ve terkedecekti ... 
Fakat bu kadın ben olmama
lıyım dedim. Ôzerin yüreiinde 
hiç değilse ıönmiyen ufak bir 
kıvılcım bırakmalı. 

lık kadın ve ilk erkek gibi 
birbirimizi düşünerek bir biri
mizden ayrılmalıyız dedim. Ve 
didiğimi yaptım .• 

- Zavallı Arna ! .. 
- Hayır zavallı değil, onu 

çok seviyorum. Ancak bu aşka 
teberrük idilmek acısını kat
mamak de bir teselli değil mi? 
Ben ondan kaçalı, o, buradan 
&ideli iki yıl var bu zaman 
onun zevklerini a-idermek için 
çok benim içinse hiçti. O ha
yatın, hayatının gösterdiği yo
la npacak, ben yalnız kalacak 
olduktan sonra 1 •• 

- Peki bu ağlayan, yalva
ran gözler önünde ne düıünü
yorsun? 

- Ne mi düşünüyorum? ah 
eğer düşündüklerimi ıöyleye· 
bilsem Erkul ! öyle görüyorumki 
sen onun başında yepyeni 
bir örneğe işledik. Fakat ben 
de kalbini açtım, a-ençliğe do
yurdum. Yüreğine yeni bir iman 
aşıladım. Ne oluraa olsun bu 
aşının izi gönlünde kalacaktır 
Her yer ve her kadın ona bu 
yarım kalmış hevesleri andıra
cak sanırım ... 

- S•nu Var-

SİNEMASI 
Telefon 3151 

.. , .. ~~;~ .. ~-------=--------------·· BUGÜN Emil Zolanın ölmez eserinden 
muktebes büyük film 
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NANA yı görmek istiyenlerin sayısı pek çoktur. Ay· 

lardanberi bu filmin ne vakit gösterileceğini 
sorarı'ar üç bini geçmiştir. Çünki; 

NANA Büyük bir aşk macerası, derin bir hayat 
felsefos!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 dönya havadisleri. 
( Kral Gol ) temamen renkli Mikimavz 

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 seansıdir. 

I Fiyatlar 25, 35, 50 kuruştur. . 
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Yunan meclisi toplandı Rektör 
Üniversite rektörü bir • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Başbakan sonsuz salahiyet istiyor 
istiyor 

Ecnebi olamaz 
Ankara, 27 (A.A) -Üniversite 
rektörlüğüne bir ecnebinin ge
tirileceği hakkındaki h.aberin 
doğru olup olmadığını soran bir 
muharririmize maarif bakanı 

aşağıdaki cevabı vermiştir: 

Gazeteler tam diktatörlük 
Atina, 28 (O.O) - Başba

kan d;in akşam da ordu ba
kanı B. Kondilislc görüş üş
tür. Meb'usan meclisi başkanı 
B. Vozikis toplantıya çağırıl

mııtır. Meb'usan meclisinin bu
gün öğleden sonra saat beşte 
son bir toplantıya çağırılmuı
na karar verilmiştir. 

Bu toplantıda baıbakan, is
yandan ileri gelen durumun 
temizlenmesi için hükümetin 
elbirliğile aldığı kararlan bil
dirmiştir. Bu şu tedbirlerdir: 

İsyan mes'ullerinin ibret ör
neği olacak gibi cezalandırıl

ması. ordu, donanıLa, adliye 
erkanile bütün hükümet ve hü
kümete bağlı daireler memur
ları arasında temizlik, temel 
yasanın deiiştirilmesi yolile re· 
jimin yenileıtirilmesi. 
Başbakan hükümetin ayanı 

ilga etmek ve meb'usanı iki 
ay talik etmek kararını da bil
dirmiştir. Bu iki ay geçince 
meclis dağıtılacak ve temel 
yasasında yapılan ıslahatı tas
vip için bir müessesat meclisi 
seçilecektir. Baıbakan bu prog
ramın tatbiki için mecliıten 
ıonsuz salahiyet istemiı ve al
mıştır. Yeni meclis temel ya· 
saşını yeniden yapmıyacak, sa
dece eldeki yasanın bazı hü
kümlerini değiştirecektir. Bu 
yeni meclisin 300 azası ola-
caktır. ... 

Ulusal iktisat ve ziraat ba· 
kanlıkları bir ulusal iıtihsal 

bakanlıiı halinde birleıtirile
cek ve ziraat, ticaret, ıanayi 

ve denizcilik müsteşarlıkları 

olacaktır. Başbakanlık huauıi 

kalemi yerine de bir başbakan
lık müsteşarlığı konmu,tur. 

Atina 28 (Ö.D) - "Katime· 
tini., ırazetesi baı yazısında di
yor ki: "Yunaniıtanda bir çok 
yıllar için kurulan bua-ünkü re· 
jimi koruyacak bir diktatörlük 
a-erektir. Bu durum bugün ya· 

rın parlamentarizme ve seçime 
dönecek bir durum değildir. 
Ayaklanma olmasaydı bile bu 
diktatörlüğe yine ihtiyaç vardı. 
Zira parlamentarizm ve mat· 
buat hürriyeti Yunanistanı 
yıkıyordu • Yunanistanın ya
şaması ve kurtulması içia 
ne meclise, ne mcb'usana, 
nede biz gazetelere lüzum var· 

Suriye Komiseri gitti 
Kendisine hududa kadar mihman
darları B.Rıfkı Rüştü refakat ediyor 

Ankara, 28 (A.A) - Fran· j 
sanın Suriye ve Lübnan fev
kalade komiseri Kont Dö Mar
tel buırün aaat 19,45 trenile 
şehrimizden Adanayı hareket 
etmiıtir. 

Kont Dö Martel Türk ve 
Fransız bayraklarile ~üslenmiş 
olan durakta dış işleri bakanı 
Tevfik Rüştü Aras ile Riya
seti cumhur bafyaveri Celili 

dürü Vedit, Fransız büyük 
elçisi bay Kamerer, Ankara 
emniyet müdüriyeti merkez ku
mandanı ve Fransız büyük el· 
çiliği erkani tarafından uğur
lanmış ve bir polis müfrezesi 
Kontu selamlamıştır. 

Mihmandarları dışarı işleri 
bakanı hususi kaleminden Rıf
kı Rü~tü Kont Dö Martele 
hududa kadar refakat etmek-

ve bakanlık hususi kalem mü- tedir. 

lzahname hazırlandı 
Ankara, 28 ( Hususi ) - iktisat bakanlıiının müsaadesile 

memlekete girecek eşyanın mu-amelelerine ait izahname hazırlandı. 

Ankara - Istanbul tayyare seferleri 
Ankara, 28 (Hususi) - Yeni alınacak 12 kişilik bir tayyare 

Ankara ile İstanbul arasında seferler yapacaktır. 

Yunanistan barış isteğini hakim 
Kılacak tedbirler istiyor 

Atina 28 (Hususi) - (Katimerini) gazetesi yazıyor: Almanya 
tarafından Versay andlaşmasının bir yanlı olarak bozulması üze· 
rine, andla,malarla diier devletlere yüklenilen askseri tahdidat 
tabii daha fazla riayet görecek değildir. Şimdiden bu yolda en
dite verici emmareler belirmeğe başlamıştır. Bu durum karşısında 
Yunan hükümetinin ödevi besbellidir! Orduyu ve hükümet dai
relerini emniyet vermiyen unsurlardan temizle :likten sonra bütün 
diklı:atını memleketin müdafaası üzerine çevirmeli ve icabı ha· 
!inde, di2-er müttefilderile birlikte, b:ırış ist:J';ni hikim kılacak 
tedbirleri almalıdır. 

52 Türk ve Bulgar ailesi 
ediliyor Mübadile 

SOFY A 28 (A.A) - Dı, işleri bakanının resmen teblig etti
~ine göre, Türkiye ile yapılan bir anlaşma neticesinde 52 Türk 
ve Bulgar ailesi 15 Nisanda mabadelc edilecek, mübadelo mas· 
rafları hükümetler tarafından yapılacaktır. 

dır. Yunanistanın iradesi ku-
Yetli temiz bir ad .. m ve onun
la birlikte karar verecek daha 
bir kaç adama ihtiyacı vudır 

Zira-keşgi aldanmış olsak !-is
yandan evvelki venizelistlerden 
yafoız muhacırlar nadim olmuş
lardır. ötekiler deiişmemişler 
dir. Yarın aynını yapmağa ha
zırdırlar. 

Eğer onlara toplanmak, küf
retmek ve yazmak hakkını Ye
rirsek beş altı ay sonra ken
dimizi ayni yollarda bulacağız. 

Diktatörlük olmalı, fırkacılık 
ortadan kalkmalıdır. Devletin 
başında olanlar hepsinden önce 
B. Çaldaris bir kaç saat içinde 
Yunanistanı kurtarmak için, 
daimi bir diktatörlük kurma
lıdır. Fakat bunu yazdıiımız 
sırada telefonla şu haberi alı
yoruz: 

Meclis, eski meclis, yüzden 
fazla Venizelist saylavı, hür
riyetleri, münakaşaları, tahrik
leri ile birlikte bugün için top· 
lanmaia çağırılmış .. 

Yazıya devam edelim mi?!. 
Geçtir. Bundan sonra kendi 
hesabımıza devam edeceğiz .. 
Muaallf mebuslar isyanı 

akbltı etmlyorlar 
ATINA, 28 (A.A) - Reis

leri Mevkuf bulunan muhalefet 
meb'usları cuma günü mecliste 
isyanı tanip etmediklerine dair 
beyanatta bulunmaya karar 
vermişlerdir. Fakat hükümetin 
aldığı tedbirlere karşı ne va
ziyet alacakları meçhuldür. 

İstanbul üniversitesi rektö
rünün bir ecnebi olacağı hak
kındaki şayialar doğru değildir. 
Hükumet hiç bir suretle üni· 
versite idaresinin bir ecnebiye 
tevdiine muvafakat edemez ve 
gerekli de bulmaz. Bugün bir 
rektörlük meselesi yoktur. Bu
ırünkü rektörün muvaffakiyetli 
masaisini ehemmiyetle takip 
ediyoruz. 

Türkiye -ispanya 
Ticaret anlaşması 

ANKARA, 28 (A.A)- Tür
kiye • ispanya ticaret anlaş
ması feshedilmiştir. Eski an
laşma hükümleri 24 Mayıs 935 
tarihine kadar meriyette ka
lacaktır. Yeni anlaıma müza
keresine başlanmıştır. 

Boşta kalan tütün 
Amelesi 

Adapazarı 28 ( Hususi ) -
Türk ticaret bankasının tütün 
deposunda 300 kadar amele iş 
olmadığından çalıştırılmamak
tadır. 

Bugünlerde aaelenin mühim 
bir kısmına iş verilecegi bil· 
dirilmektedir. 

Kral ile görüştü 
Londra, 28 (A.A) - Sir Con 

Saymen Bay Hitler ile yapmış 
olduiu görüşmeler hakkında 
Kral ile Bukinıram'da kırk beş 

dakika süren bir &"Örüşme yap
mıştır. 

Küçük andlaşma ve 
Balkan andlaşması . ~ 

Doğu 

Önce 
andlaşmasının bir an 
yapılmasın1 istiyorlar 

•· 

Bay Tilııle8ko 

Atina, 28 (Ö. D.) "Katime· 
rini,, gazetesinin Paris muha· 
biri bildiriyor: 

Burada elde edilen inanıla

cak duyumlara göre, Roman
ya dış bakanı B. Titulesko'nun 

1 

Paris ve Londra seyahatı 
Almanyanın teslihatından ve 
"Versay,, muahedesinin bu su
retle bozulmamasından ileri 
gelen durumun diğer andlaş
malarla bağlı olan Avrupa 
devletlerine cesaret verm"sin
den dalayı küçük andlaşmanın 
ve Balkan andlaşması için or
t:ıya çıkan vaziyetle doğrudan 
doğruya ilişiktir. 

Aynı duyumlara göre, B. 
Titulesko küçük andlaşma •·e 
B:ılk~n andlaşması adına do
iu andlaşmasının h!zlaştırıl
masını istiyecektir. ltalyanın 
da artık kayıtsız olarak 1-'ran
samn yanına geçmesi ve Al
manyayı karşı aynı siyasayı 
güdmesi, doğu anlaşmasının 
&"crçelmesini kolaylaştırılacak

tır. 

Bay İbrahim Tali Ankaraya gitti 
İstanbul 28 (Hususi) - Trakyayı yakından alakadar eden iş

ler etrafında dahiliye b:.'!kanı bay Şurü Kaya ile temas etmek 
üzere bay İbrahim Tali Ankaraya gitti. 

LALE'ye güven 
• Filimlerine ınan ... 

DÜNY ANlN EN BÜYÜK FİLMİ 
-TARZ AN ve EŞi 

B U G Ü N L A L E' D E G Ö S T E R 1 L 1 Y O R 
Bilmem bunu acaba görmiyecek bir kimse tahmin de2'il, 

tasavvur bile edilir mi??? ... 
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- Tan yerinin aiardığmı si
yah horo% öterek ilan ediyor
du. Bu sırada koca kan : 

- Sabah oluyor. 
Diye yerinden kalkb. Kann

lıkta yoklıya yoklıya eski bir 
meı;n sandığın bulunduğu ma
halle kadar ıitti. Sandığı açtı. 
Bir kapaiı kaldırdı. Derhal bir 
ıöz açıldL 

Lüterin içinde altın kakmalı, 
ince ve zarif oymah kıymetli 

bir •iaçtan yaptlmıı ufak bir 
~ekmece yardı. Çekmeceyi al
clı. İçi.de keakia, ucu üni bir 
lr•••d•• ve bir pırlanta yakut 
ile mlzeyye• altm çerçiveli ve 
mİlly•tlr hir reıimden maada 
hiç bir '9Y yok idi. Mai• bu 
kıymettar çerçiveyi satmak 
Mt..it Olsaydı. Keadisine bü
ylk bir ıervet temin edebilirdi. 

Garp ....ıeketi mam11llhll
daa olduju pril1- H kama 
pyet ıade idi. Kımnm iizerin
deki kırmızı kadife de rengini 
atmııdı. 

Minyatllr resim, on beşinci 
asırda lıpanyol lli mektebi 
talebuinin giyd1ii idet olan 
rubayı riymif bir ıencin resmi 
idi. 

Gencin yhü metin ve fev
kalide ceant sahibi olduj'unu 
ulabnağa klfi idi. Maıa yü
:dime ham lıazia iç çekifle 
baktı. Bu metili bakl§tan sonra 
ıiladı. Sonra resme bakarak: 

- Ey benim aevıilim, taze 
cıvanım. Acaba ıimdi ne· 
redesia? 

Dünyada blitün amacım, kal
bim, hayatım, ıeni son defa 
iördilpm püa izerindea on 
Hne ıeçti;i halde açmaja ce
saret ed .. ediiia fU çekme
cenia içindedir. (kendi keadine 
hitap eduek) ıöiaümde ter 
taze duran divane gönlüm, •en 
asli kecamıyacabuı •. .Ah l'Ö•til 
Ben seni niçin o zaman kopa
rıp atmadım. 
İhtiyar kadla keneli ke.diae ko
auımıya daha %İyade devamede-

.aedi. Hemen diz üstüne ç&ktii. 
Tir tir tir titremekte elaa 90i
gun dudaklarım Minyatbr res
min lzeri11e yapıfbrarak hh
p hilnp ailamaia 9DU 

6plp kok•mai• koyuldu. 
- Aa.e bAli ajhyormu

sunu? Zav.U. anaeciiim 8İze 
yazık deiil mi? Maıa aıwzıa 
İfİHİ ıu muum sözlenin bir
denbire eiildi yerinden fll'la
dı. Çekmeceyi büyük bir ça· 
buklukla kapadı. Yani başın
da ki odadaD cıplak kapıya 
dojTu döndö. Beklemediji ıes 
sorıularına devam ediyordu: 

N credcsiniz anneciiim. 
Karaalıktan sizi göremiyorum. 
Likin aiiamaktan hıçkınk ses
lerini işittim. 

Magda bir ışık parlattı . On 
altı çaimda güzel kız oda ka
pısının önünde dikildi. Genç 
kız o kadar iÜzeJdi ki ne bir 
ıairin hassas yazıları, ne de 
bir ressamın usta fırçaları onun 
zarafet ve güzelliğini canlandı
ramazdı. 

O güzel deiildi, ıüzelliiin 
ta kendisi idi. Ayakları çıplak 
a1rtında bir a-ecelik gömlek bu
lunduiu halde bir melek i!İbi 
ihtiyar kadına doğru ilerledi. 
Beyaz kollarını ihtiyar kadının 
boynuna doladı. Sevimli batını 
bir kemik deryası olan göisö
ııe koydu. 

Maga: 
- Rozita! Y avrucuium be

nim teselli kaynağım .. Diyerek 
kızı Okf&dı. 

- Roza aruıe! Kalbiniz ne 
kadar ıiddetli çarpıyor? 

Sihirbaz kocakarının Ro.z.ita 
admı verdiii ~enç_kız b~ söz-

Jeri aöylerken i'Özlcrini de 
karşısındakinin iÖzlcrine dik
miş, sormakta devam eylemişti. 

- Niçin ai!ıyordunuz Roza 
anne? Umuyorum ki bir acınız 
var, bu acıyı kıı.ınızdan saklı
yorsunuz. 

Kocakan titrek sesilc cevap 
verdi. 

-Ah yavrum aizını öpeyim .. 
Kızınız diyorsun ... Evet ... Kızım 
ve bir tanecik kızım. 
Arkuından hafif bir sesle 

kendi kendine mırıldandı : 
- Ötekine, asıl kızım olan 

kahpeyi ıeytanlar götürsün. 
Çünki o, geaç sevgilime ıös
terdiğim aevaiye asla dej'er 
Yermedi. Kwm olacak alçak 
hiç aauını düşünmedi ve say
madı. Annesiain kalbini dü
tünmedi. 

Sihirbaz kocakan genç kıza 
d&ıerek: 

- Doğru Rozitacı§'ım; çok 
büyük bir acım Yar. Öyle bir 
acı ki beni yavaı yavaı öldü
rhor ve bitiriyor. Likin bu 
acıyı sana kısaca anlatamam. 
O çok uzun bir hikayedir. 
Belki bu hikaye senia masum 
kaJbini kırabilir. Bunu asli 
istemem. Anladın mı kızım ? 
dedi. 

- Anne benim anladıiım 
bir fey •ardır ki o da sf!ni 
bütün kalbimle aevdiiim ve 
seni düfiinceli gördükçe iiziil
düjümdür. T esellinize koşmak 
acıruzi öirenerek ona daiıt
ıaaya ÇUflllak ea büyük 
ylkümdiir. 

- s •• " var -.... 
Bir bildirim 

Müdürlerin maaşları 
Nereden verilecek? 

Viliyetluia 335 yıh biitçele
rıne merkezdn tayin edilen 
müdürlerin devrü teftiş harcı
rahlan Ye yaalannda ltulunan 
memur ve müstahdemler için 
maq ve Ocret namile bir fey 
koamıyacağı gibi bu daireler 
için kırtasıye, tenvir ve teshin 
maile de tabsiat aynlmıya-
cağı evvele içeri iıler bakan
hjıadu viJiyete bilclirilmiıti. 

Baza yerlerde ba emirlerin 
Jmlht a•laplcbit haber ahnmıı 
Ye ziraat bakaalıpd.aa acele 
kayda ile Yiliyete yeni bir bil-
dirim ıeJ..ifti. Banda vilayet
ler •e Yiliyet merkezlerinde 
babwa Ye müdürü bakanlıkça 
tayia edilen dairelerde çalışan 
yalnız kltip,daktilo • odacı, ka
paa m&af Ye icretlerile tenvir 
ve tesbia taJ.siaatlannı Yiliyet 
biitçelerine koywuımak lazım 
ıeldiji turih Mil.İfİir. 

Ban Tillyetlerde ziraat me
mur ve m6stahdemlerinin ma-
aı ve ücretlerile bu dairelerin 
memur harcırahı, kırtasiye ve 
saire talısi!iatlarının bütçe ha
rici bırakılmasına teşebbüs edil
miıt~r. 

Bunun önüne ~eçllmeıi ve 
ziraat memuru talısisatınin ek
siltilmesi bildirilmiştir: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Açık teşekkür 
Geçen iÜn geçirdijim ani 

bir rahatsızlık dolayısiylc beni 
seven arkadaılanmın ve kıy
metli müşterilerimin 2'erek te · 
lefonla ve a-erekse bizzat dai
reme ve evime kadar gelerek 
hahnmı sormalarından duydu
ğum sevinçten ötürü her birine 
ayrı ayrı teşekkürü bir borç 
sayar ve kendilerine sonsuz 
saygılarımı sunmai• muhterem 
gazetenizi• vasıta olmasını di
lerim. 

lzair Üçüncü Noteri 
HASAN TAHSİN 

(S.4) (418} 

ftilif Asır 

Almanyada askerlik 
Her yandan Orduya ianeler yağıyor 

Çin Delegesi --8. Avenolun sözlerini 
Şiddetle tenkid etti 
Cenevre 27 ( A . A ) - B 

Avenolun Japon gazetelerin• 
japonyanın uluslar kurumundaıı 
kat'i surette çekilmesine müte
essif olduiu ve japonyanm ar
bk uluslar kurumuna karşı hu· 
kuku kalmadıiı gibi mükellefi
yetleri de kalmamış bulunduiu 

Alman ordusu dünyanın en kudretli ordusu olacakmış 
Fakat: "Savaş Avrupanın sonu olur!,, 

Bcrlin 25 Mart - Halkım Alayların bütün kuvveti ne ola-
Askerlik şevki günden güne cağı, nasıl teşkil edileceği 
" Kabarıyor " Hükfımet'te bü- soruluyor. Bir çokları da para 
tün Progpaganda vasıtalarile Slönderiyorlar. Bir veya bir kaç 
bu §evki beslemektedir. Zira neferle bir senelik bütün mas-
Sir Jobn Simon'mn ziyaretinde rafını Üzerlerine alıyorlar. 
her ne suretle olursa olsun Lokantada hararetle nutuk 
Alman diplomasısı bir zafer çı- söyler tıibi konuşan bir Alma-
karmak arzusu vardu. Bu ne- nın yanında idim. Herkes onu 
tice fimdiden Fnnsa için bir takdirle dinlıyor, tasvip edi-
be~imet gibi i'Öfteriliyor. yorlardı. Alman ordusunu, gö-

Uyandınlan zihniyete ıöre reneklcrini, geçmişini, kuman-
Awupada olup bitenler Al- danlarını göklere çıkardı. 
manyayı alakadar etmez. Hü- - Dünyanın birinci ordasu-
kômet Avrupa ufuklannda bu- dur ol 
lutlana toplandıj'ım söyletmek Rus ordusu mu? 
bile istemiyor. Z:ıten Alman Adam sen· del 
pzeteleriade "Diplomatik kay- O kadar baiınyordu ki her 
ıaqma. bqlıiı albnda alayla kes ona bakıyordu: 
bİ.ı' biçimde g~aterilen ıeylcr - Alınan ordusu yakında 
umumi efkin pek alikadar da dünyanın en kuvvetli orduau 
etmiyor. Herkesin dikkati ordu olacak. Birisi yavqça aordu: 
hakkındaki hazırhklara çenil- - Ya Rus orduu? 
mittir. Nutukç.unua kalkıp iskemJe-

Tebrlkler, ianeler, sini onua baıına endirec:eiini 
TeahhUUer zannettim. "Tanenberi hatın-

Geaeral Blomberı- bir ma- nızda olsunl,. Dedi Ye bir işa-
male ile umumi askerlik mü- retle, Ru ordusunu kadro ha-
kellefiyetini vatandaılanaa tak- ricine çıkardı. 
dim etmiıti. Şimdi her taraf- Böyle düşünenler pek çoktur. 
tan i'enel".ala tebrik tela-rafları Her vesile ile umumi bir tevk 
geliyor. Malumat aranıyor. dalgaıı ortaya çıkıyor. " Şerefi ......... 

Führerin kızkardeşi 
Pola Hitler Bayan 

--~--------..-....... --... __ ~---
Viyanada bir tavan arasında 

Ömür sürüyor ... 
Fakat yakında şık bir apartmana geçecek 

Viyana... Mart paraJarL Uzua zarfuı üst ya-
Şönbura-strau'nin 25 numa· naada: "devlet başkanhğı ki-

ralı biaasma gidelim : Burası tipliii,, iban.i yazıh idi. 
orta hallı bir evdir. Zemin ka- Bir yıl oluyor, bayan Raupal 
tında bir çilengir dükanı ve kıikardeşi Pola'dan ayrıldı. 
bir k~mür deposu var. Apar- Kardeşinin davetini kabul ede-
timanlar bir " Herr Doktor " rek, başbakanın evini ç~virmek 
ile bir bakim tarsfandaa tutu- için Almanyaya gitti. Po..; Hitlcr 
luyor. Şık miifterilerin ziyaret ise .Viyanacla kalmlfb. 
ettikleri bir moda salona da BiRİNCi KATTAN TAV AN 
ayai evdedU, Çıkalım: kat ARASINA 
aruı, birinci, ikinci üçüncü Birinci katın pk mohil)'aini 
bt, Hnra tavan arua. qya depoauaa bırakarak yer 

Tavan aruı uhaalıiı üze- deiişiirdi. Kurutma od .... n 
rinde, evdeki kadı~ ça- ~arfllla~aki çöküntide oturma
aaşır umağa gelclilden ku- i• teldi. Halbuki ;eçen lıaafta, 
rut.ma odası karşasında dara- Pola Hitler küçük bir renç kız 
cık bir kapı ıöriirüz. Bunun olarak geldiii ba evin çök&k 
ç.mpajmı aramaia zahmet tavan arasından çıkacak, Döb-
etmedin. İkinci katta "Herr iiag'de büyük bir apartmana 
Doktor,, tavan arası yıkınb- ıeçecelrtir. Son derece ıık bir 
sında ise Alınan cumhur re- aparlmu. Kısaca, yeni duru-
isinin kız kardeşi oturur. muna uygun bir baranak. 

DURGUN VE SESSİZ BİR Bayan Hitlerle göriifeD tek 
HAYAT tük kimıelerin anlattıklarına 

Pola Hitler, 1919 dan göre bu kız ııyasa ile hiç ui-
beri burada oturmaktadır. rAflllU. Ne Alman ne de Avus-
Şimdi 35 yaşındadır Az ön- turya siyasası ile. Kapıcı kadı 
ce dul kalan kız kardeşi auun ihtarına kulak asmıyarak 
bayan Raupal ile birlikte bu bu esranengiz Polanın kapısını 
eve ,Kircliii vakıt henüz küçük çaJmaia ~diyorum. Parmaklık 
bir genç kızdı. Birinci katta, arkasından, Hitler ile hsımlıiı 
balkonlu şık bir apartmanda besbelli bir yh ıözüküyor. Üst 
oturuyorlardı. Durgun ve acı- dudak üzerine farça gibi bir bı· 
ıiz bir hayat sürerler ve evdeki yık taksanız Hitler'in ta kendiıi 
tek tük tanıdıklarla, bazen, olacak, saçlar, bu sert çizgili 
aile erkimndan bahsederler- yuzü bir az kadın tatlılığı ile 
di. Vakıt vakıt kendilerinıe çerçeveleniyor, işte Adolf Hit-
mekptup yazan Adolf isminde fer'in şu et ve kemikten ikincisi 
bir erkek kardeşlerinden de ko- beni, derinlerianyan bir ba-
nuştuklan olurdu. kış!a ırözden geçiriyor. Bu 

... VE, APANSIZ, ŞÖHRET muayyenenin hiç te bana mü-
Sonra, birdenbire, bizh bir sait olmıyacağıni duyuyorum. 

şöhaet! İki kadının soyadı ia- Bunun için, hemen ıöze 
zetclerde büyük barfJerlc ya- giritiyorum. Bayan Hitler nut-
zılıyordu .Her sabah, kahve altı kumu bitirmeme vakıt Yerme-
saatinde, kardeşleri AdoH'un den, bu ıibi haller için hiç 
ismini şaşkın ıözlerle iÜnde- şüphesiz hazır olan cevabını 
tiklerde okurlardı. fırlatıyor! 

Postacı timdi onlara mektup- Gerçek, ben Adolf Hitler'ia 
Iar ve para getiriyordu. Çok küçük kız kardepyim huauıi 
.. ıılacak mektuplar ve Alman bir sahsım ve mulikat Yer-

iade edilen ,, ordudan adeta 
şefkatle bahsediyor. 
Meçhul askerin önUnde 
Öğleden sonra Unter der 

Linden 'den ıeçerken ulu1ar 
lbidesi önünde duran bir ka
labalık ıözüme çarpb. Bunlar 
kadınlar, memurlar ve bilhassa 
delikanlılardı. Çelenklere bü
rünen " meçhul asker ,, ibidesi 
5nünden yavaş yavaı geçiyor
lardı. 

Mektepliler kafile halinde 
geliyor, saygı ile amhyorda. 
geleceğin AJman askerleri meç
hul kahramanın mezarını ıör
mek istiyorlar. Zira bund•a al-

ıekliade Yaki beyananab üze
rine Çinin kurumdaki daimi 

murahhası B. Hoo gazetecilere 
beyanat vererek, 8. A•enolua 

uluslar kurumunun konseyinin 
veya bOyOk meclisinin müsaa-

desi olmadan bu kabil beya
natta bulunma;a hakkı olup ol-
madığı sualini SOnDUf VD çüa
kl mumaileylaia ulualar kunt-
mu misakını Ye batti hinat 
karamua keadilİDi zaysf ~ 

recek tekilde tefsir etmif ol
dap.u illYe etmiftir. 

Tokyo 27 (AA)- 1932dt 

dıkları. alacakları denler on
ları ayni yol üzeriade yüriime
ie, Alınaa terefinin bekçisi, 
Alman bliyüldü;ünün iıçisi ol-
maj"a hazırlamaktadır. Ceaevredeki Japon muraWı• 

Alman ban, lstell Japoayanıa ulualar tlent~4 

Fürer'in karan zannedildi- den çekilmen münasel.etite vv-
iinden daha ziyade ıeYk ve difi beyanatta demiıtir ki : 
heyecan uyaadınntbr. Buna japoaya bugÜll yeni bir dn· 
rapen l'ueteler bayii& harf- nye airmektedir. Ben bil dn-
lerle dıt bakanılUll fU cümle- ·--
ıini yazıyorlar : reye huusl bir -• atfedi-

" Harp A nupanm sonu yorma. Her dünyada hiç biı 
olur." B6Hln resmi beyanatın- kunetin japonyanm iler:l~~ 
da aynı nekarat vardır! Alman-
lar bant iatiyorlar. M•cbari siae mani olamıyacaj'ım anlı-
ukeriik aisteminm kabalii bu yacakbr. Buna daha iyi ular-
~ wınn teyidinden baıka larsa bu diln7anm mea.faatinı 
bir ıey dejildir. olacaktır. ......... 
Yirmi bir casuslu büyük 
Ve karanlık bir diva 
Almanyadan başka bir Devlet 

Hesabına çalışan casuslar 
Parls .. , Mart. 

13 fincft suç mahkemesi 
önftnde büyük bir dava açıl
mıfbr. Fakat halk bunma ancak 
hafif akislerini duyacaktır. Çtın
kl, ıuçhıların hepsi casus old11-
ju içia, kanun deiiJse de anana 
tam ltir ıizfilik tutuJmuını 
buyuruyor. Bu casuslar, ya
bana bir devlet hesabına, 
Fransız ulusal koruaau•ıa 
ıizli tarafJarma ele geçirmifler. 

iT AL YA iÇiN MI ACABA? 
Aacak b• .. Ybaaa 0.Ylet,, 

ia Alma11ya oJmadıjnu herk• 
itiliyor. Uta•ç parmaldıkan 
•rannda lalıjı ve dill bambaı
ka bir .trtl nçlular olacaktır. 

Hem de hepsi oraya ıetiril
lllİyecekleri halde. Bunlann oa 
Yedisi yakalanmıf ise de, dör
dü muvakkat olarak Hrbest-

tir ve on biri de kaçmıt ol
daJdarmdu Yeya Amıpama 
b&fka •em.leketle..U.de meY
kaf lıtulunduldanndu danda 
hazır buhuaamıyacaklardar. 
HER ULUSTAN CASUSLAR 

Mahk•mede hazır olarak mu
hakeme edilecekler yirmi bir 
casustur. Fakat mesele aedea 
iharet! Bu nokta üzerinde çok 
sıkı bll' gizlilik rözetiliyor. Bu
nU11la beraber, 15 ilk kinun 
1933 de, B. Be11on1111 emrile 
ye Fenlandyadan alınan ma
lumat üzerine Am.erikalı tay
yarecı Gordon ile karısının -
mem. Sıyasa ile hiç bir ilifiiim 
yoktur. Sefalet iç.inde çırpıadı
ğıma gelince bu, gazetelerin 
yaydıkları bir yalandı. Bunwıla 

beraber yardım daiıtmaia ye
tecek kadar çok param da yok. 
Ne parmakliiın pençeresi yü
züme kapanıyor. 

Bu kiracı sayeıinde, iazete
cilerden bol bol bahıiş kopa
ran kapıcı kadın beni daha 
•ültefitane karplıyor ve bau 
izahat Yeriyor: Bayan Hitleri11 
hizmetcisi yoktur, fakat hic 

yakalanması bütün meaeley1 
ortaya çık.armqtir Casualar 
arumda Romaayah olanlar 
pktur. Fakat bir Lehli iJe bir 
çok ta Frauızlar nnlır. Bun
ların arumda hir kimyager ile 
m•Uim olaa kansı pze çar
pıyor. Bu kadının anneıi, kızı
nı• naııl namussuzca bir iıe 

kal'lfdıiını öjre.ııiııce. keadi 
camu kı)'llllfbr. Nilaa1et:. de
aiz hıalaı·lıiı fifre da.İftli .... 
kam Profeaar Mutim' de Rç

hdar arasııtdadır. 
ESRAR!NGlz LİDYA 

Profö.ar Martia, deaiz 1.a
kanlıjınde ki yüksek vazifesi 
dola,mle ele reçirebildiji bazı 
belıeleri bir yabancı devlete 
vermİf olmakla suçludur. Pro
fesör bunu inkar ediyorsa d• 
Loidya Stahl adli ve Çekol· 
lof kızı bir Rus kadıaı ilt 
qk •linuebetlerini iaklr et
....kteclir. Çok feylma •• es
ranengiz bir kadın olan iMi 
Lidya ise bu davada, her ca
aualuk ifinde mutlak bir eti 
bubman "mukavemet edilau 
kaclm" rolünü oynamaktadır. 
G6rünüıte birbirile ilişiii ol

mıyan hadiseler arasında ancak 
bu kadının esrarensri% şahsiye
tidir ki canlı bir birleıtimM 
vasıtası oluyor. Böylece, •f· 
halan karma karışık olan bll 
casusluk işi, hakikatte bir tek 
it biçimine girmektedir. 

şüphesiz ieliniz bir kadın da 
deiildir. Zira Almanyadan ya• 

kit Yakit oldukça mühim 
paralar almaktadır. Hi~ 

bir işi olmamakla beralteı 

ekMl'iya eYiade oturmaz. 1.ira 
ıimcli, Viyananın en tık ma· 
hailesi olan Döbling' deki yeni 
•Tile •eıguldür ve Nisandd 
baıhyarak orada oturacaktır. 

Kapucu kadın yeni adrelİ 
bilmediiini iddia ediyor! Bayd 
Hitler artık keacliaiaia ralıaat 
buakılmuını istivor. 



Yeni Asır 

l cadan Tü .kçeye karşılıklar kılavuzu 
l Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) beldeği (alameti) konmuştur. Bunların 

~ ::~·bi ı· i hakkında sırası ile uzmanlarımızın (mütehassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 
. 2 Yeni konan karşılıkların iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, aynca 
u. ı: ::!d~r de konulmuştur. 

3 l(ökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştir. Aslı AK 
::>lan HA1:<, aslı ÜGÜM olan HÜKÜM, Türkçe ÇEK kökünden gelen ŞEKİL gibi. 

fli's::::a:zLU §B M all ............. 1'i311 .. mJlmı::illmlllllll .. .. 

l .razi - Yer - )Fr.) Tcrrc, Nervosite ri - AşinaJarımdan biri ludur - Eski tarihler karallar ve 
·c.rc.in Asabileşme - Sinirlenme - A~iret- Oym~k ·(Fr.) Tribu ağalların çarpışmalariyle dolu-

Arbede - Patırdı - (Fr.) (Fr.) Enervement Aşiyan - Yuva, konaç -(Fr.) dur. 
~kercHe, tumultc, disputc Asabileşm ek - Sinirlenmek Nid, home Avampesend - Karalak -

Ardiye bedeli - Yer kirası (Fr.) S'enerver Aşup - Karıştıııcı (Er.) Dcmaa-oi'Ue 
{Fr.) Droit d'cntrcpot Asabileştirmek - Sinirlen- Örnek: Dilişup - Gönül ka- Örnek: O, avampesendine 

Arıza - Aksa - (Fr.) En- dirmek .. (Fr.) Enerver nıhrıcı hareketlerde bulunuyor .. O, 
trave Asarıatika - Ôntülder (Fr.) Atalet - Tenbellik, üşenç, karalakça hareketlerde bulunu-
Arızaya uğramak - Aksa- Antiquite üşena-enlik, işlemezlik - (Fr.) 

ya uğramak - (Fr.) S'entraver, Örnek: İstanbul öntükler lnactivite 
etrc entravc müzesi Örnek: 1 - Derslerinde ten-

Ömek: İşimiz: bir aksaya Asayiş - (emniyet anlamı- bellik ediyor - Atalet a-öıteriyor 
ığradı - işimiz bir irız:aya uğ- ••) • Güvenlik - (Fr.) Securite 2 - Üşene, vücudu da ruhu 
radı Örnek: Memleketin isiyişi da ezen bir hastalıktır - Atalet 
Arıza - En2ebe - (Fr.) yerindedir - Ülkeain güvenliii bedeni de ruhu da ezen bir 

Accident du terrain yerindedir. hastalıktır. 
Örnek: Bu yol üzerinde ara- Asayiı ( huzur ve ıükün an· 3 - Ataletten ictinab edi-

ıi arızalan pek çoktur - Bu lamına ) - Baysallık - ( Fr. ) niz - Üşena-eçlikten sakınınız. 
yol üzerinde enrcbeler pek Tranquilite 4 - lşlemezlik kadar insanı 
çoktur. Asayiısizlik ( ademi emniyet yıpratan bir şey yoktur .. Ata-

Arızalı - Dala-alı - (Fr.) anlamına) - Güvcnsizlik-(Fr.) let kadar insanı yıpratan bir 
Accidente lnıecurite şeyA yoktur. 

Örnek: Dalıalı arazi üzerin· Asel - Bal - ( Fr.) Miel Abl - Tenbel, üşengen, ü-
dc yapılan tecrübeler - Dal- Asgari - Azay, en az, en şengeç - (Fr.) Pareseux, indo-
galı topraklar üzerinde yapılan küçük, an aşaiı (Fr.) Minimum lent, inactif 
denemeler Örnek : Bu işi bitirmek için Atebe (bak: aıitan) .. Etik -

Ariza, takdime - Sunu en az ( en aşaiı ) iki ay çahı- (Fr.) Seuil 
Örnek: Makamab iliyeye bir malıyız - Bu işi ikmal etmek Ateh - Bunaklık - (Fr.) Dc-

ariza verdim - Yüksek orun- için a '\gari iki ay çalışmalıyız. mence 
lara bir sunu verdim. Asi - Azıyım - ( Fr.) Rebel- Ateh getirmek - Bunamak 

Ari - Arı (T. Kö ), yok, le, revoltc (Fr.) Etre dement 
·sız - (Fr.) Exempt, sans, Örnek : Asileri tarümir et- Ateş, hararet - Ateı (ot, 
ıffranchi tik - Azıyanları darmadaiın otaştart) - (Fr.) Feu, fievre 

Örnek: Şekilsiz .. şekilden ettik Ateşgede - Atqa-et (1) -
i ri - Sans forme - Her türlü İsyan - Azı - ( Fr.) Revol- (Fr.) Tcmple de feu 
kötülükten andır - Her türlü te, Rebellion Ateşin_ Ateıten • (Fr.) De 
mesaviden iridir. o" k y • rne : unanıstandaki son f cu 

Arifane (harifane) - Ortak- h k t' b Id 
.a~a - (Fr.) - Par cotisation 

azı are e ı astın ı - Yuna- Örnek: Yangın mahalleyı· 
nista11daki ıoıa iıyan hareketi ateşten bir çenber içine aldı -

Ariyet - E2-reti bastınldı. L'incendie a entoure la quar-
Ariz ve amik - Enine bo- 1.syana müteallik _ Azıi tier d'un cerde de feu Y 

yuna Örnek: İıyana müteallik ha- Ate~n - Ateşli - (Fr.) Ar-
Anıa - Gelia reketleri kanua tecziye eder .. dent, plein d'ardeur, plein 
Arz - En, ien, ıeniflik .. Azıi hareketleri kanun ceza- de feu 

(Fr.) Laıeur landınr. ( Ceza .. T.•Kö. ) Ömek: Ateşli sözler .. Paroles 
An - Dünya (T. Kö.) - Aıitan _ Etik _ (Fr.) Seoil ardentes 

La terre Aaiyah _ Deiifmen _ (Fr.) O, ateşli bir yazardır -il est 
Örnek: Dlinya ıüaefİ• çeY- Moulm un ccrivain plein d'ardeur. 

resinde d6aer -La terre toume Asker _ Asker ( T. Kö ) O, ateıli bir aykaçtır - il est 
autour du ıoleil ( Fr. ) Soldat un orateur plcin de feu. 

Anetmek (takdim anlamı- Asi - Asıl ( T. Kö:) .. (Fr.) Ateşpara - Ateş parçası -
na) - Sunmak - (Fr.) Offrir Fondement, origine, raacine, (Fr.) Foudre de guerre, foudre 

Ömek: Hürmetlerimi arzede- principal d'eloquence. de feu et du flam-
,·ioı - Saya-ılarımı ıunanm Aıla - Hiç bir vakit, cuda - me 

Anetmek _ Söylemek, de- (Fr) Jamais Örnek: Şu tcimen savatta 
ınck (ıöz veya yazı ile), yaz- Aslen - Aslın - (Fr.) D'ori- ateş parçuı keaildi - Ce lieu-
ınak _ (Fr.) Soumettre, preıe- gine tenant devint un foudre de 
ncter, presenter par ecrit. Aıli (mümtaz) - Özpl - (Fr.) guerre dans la bataiUe. 

Örnek: ] - Müsaade buyur- Orisıinal . O, bir ateı parçasıdır - il est 
Janız arzedeyim .. f zin verirseniz Örnek : Mesaili asliye - Öz- de feu et de flamme. 
ıöyliyeyim. gül ıorumlar Atfetmek - Üıtün atmak, 

A 1. ( ·• t · t) ö yastamak - (Fr.) Attribuer 2 - Ancttigw im vcçhile - de· ı ıyet mum azıye - z-
d (F ) O · · lit Örnek 1 - Bunu ben yap-iğim aibi pllük - r. ngına e 

• ö '- B · l' · madım, benim üıtüme attılar -3 - Arzettiiim noktai na- rneK: : u eserın as ıyeti 
dı B · · .. -11" w .. Bunu ben yapmadım, bana at-tardan - Bildirdiaim bakımdan az r - u ızenn OZi\l UiU 

• fettiler. 
4 - Geçenlerde de arzet- azdır. 

rniştim - Geçenlerde de yaz- Aır-Aaır (2)" (Fr.) Siecle 
nııştım. Asude - Rahat (T. Kö.) 

Arzı ihtiram etmek - Yü- Aaüman - Gök - (Fr.( Ciel 
ıı:ünmek Aaiimani - G6kael - (Fr.) 

Örnek: Büyüklerimize arzı Celeste 
ıhtiram ederek - büyüklerimiz Örnek: Bq]anna bir beliyi 
Önünde yükünerek ulbnani aibi nazil oldu - Bq-
Arıu _ Arzu (yarau'dan) _ lanna zökıel bir beli ıı1ti in· 

(Fr.) Duir di (Beli - T. Kö.) 
Arzuhal (iıtida) - Dilekçe Aıim - İçen 

.Fr.) Requete Örnek: Hunifim .. Kan içen 

. Örnek: Arzuhalimde yazdı- A§ar - Odalık - (Fr.) Dimeı 
~ını veçhile - Dilekçemde yaz- Aşık - Aflk (Aıukmak -
dığım iİbi. aııkmak'tan) - (Fr.) A1.Goureux 

Arzu talep - Sunum ve is- Aşikar - Açık, apaçık-(Fr.) 
:c~ .. (Fr.) Offre et demande Clair, ouvert, evident 

Ornck: Arz ve taleb, iktisa- Örnek: Bu işteki maksadı-
diyabn mühim bir kanundur _ mız aşikardı - Bu işteki varsıı-
Sunum ve istem, ökonominin mu: açıktır (apaçıktır) 
'.incmJi bir kanunudur. (Kanun Aşina - Tanış, tanıdık -(Fr.) 
r K" ) Connaissance . o. 
~sa - Gibi .. (Fr.) Comme Örnek: Tanıdıklarımdan bi-

' ~1san - Kolay - (Fr.) Aisc, (2) Kamus'ta "uı, ısr, usr, 
•ilcı e usur,, şekillerinde gösterilen 

~ '1 - Bana yaatanan sözleri 
ben aaylemedim - Bana atfedi
len ıözlcri ben söylemedim. 

Ati (bak: istikbal) - Gele
cek, ati, ileri 

Ömek: Bu adam ilerisini 
(atiıinı) düşünmez 

Atiyen - ileride .. (F.) a J'a
venir, plus tard 

Berveçhiati, berveçhizir -
Aşaitda - (Fr.) Comme il suit 

Atik - Eski - (Fr.) Anciea 
Atş - Seaamışhk, ıuıuzluk

(Fr.) Soif 
Ômek : 1 - İlme kartı bü

yük at§ı vardır - Bilime karşı 
bilyük bir ıusamıtlıiı vardır. 

2 - Att içinde çırpınan mec
ruh .. Susuzluk içinde çırpına• 
yaralı 

Atşan - Susamış (Fr.) As· 
soiffe 

Avam - Karal • (Fr.) Plebe, 
populace 

Örnek : Eıki tarihler Avam ~ab - Sinir - (Fr.) Merf bu söz "zaman anlamına,, gös-
A Ah S ve Havas mücadeleleriyle do-

sa - inirlcr - (Fr.) Les t eriliyor. Türkçede •1zaman,, 
Ocrfı demek olan "uz" köküne 41r,, 
Aıabi-Sinirli - (Fr.)Ncrveux eki getirilerek yapılmış Türkçe 
Aıabiyet - Sinirlilik - (Fr.) sözdur. 

(1) Çıkacak olan "Ekler der
giıi,, nde •• iet ,, ekine ba
knuz. 

yor. 
Avanproje - Öntuar (pro

je - tasar) 
Örnek : Bu binamn avanpro

jesi yapıldı - Bu yapının önta
ıan yapıldı. 

Avare - Boıiezen 
Av'ave - HavJama - ( Fr. ) 

Aboiement 
Avaz - (Savt, ıada) - Ses 
Örnek : Sesi çıktıiı kada .. 

Avazı çıktığı kadar 
Avaz avaz - Bar bar, ban

a-ır bangır baiırdı. 
Avdet - Dönme, dönüt -

( Fr. ) Rctour 
Avdette - Dönüıün 
Ömek - Avdette ai:ıe ui

rarım - Döniifün ıize uğranm. 
Aveae - Yardak, yardakçı .. 

(Fr.) Aide, Auxiliaire, acolyte 
Öraek : Bu iliyi ayeneaile 

beralter derdest ettiler - Bu 
azıyanı yardaklariyle (yardakçı
lariyle) birlikte yakaladılar. 

Avenk - Salkım, heveak -
(Fr.) Grappe 

AYer - Getirici, ıetiren 
Ömek : Melillver - U1aaç 

ıetiren, a1anç a-etirici. 
Avn - Yardım - {Fr.) Aide, 

secours 
Avihte - AııJı, asılmıı .. 

(Fr.) Prendante, ıuapendu 
Avize - Asman (Fr.) Lustre 
Ava (bak: acaba) - Aca

ba - (Fr.)Est - ce que, Hraitece 
Ayan - Açık, apaçık, belli. 

besbelli - (Fr.) Clair, apparent, 
evident 

Örnek: Bu işteki maksat 
pek ayandır - Bu işteki varıı 
apaçıktır (besbellidir) 

Ayan - Bayarlar - (Fr.) No
tableı 

Ayan ve eşraf - lleri ıe· 
Jenler - (Fr.) Les notables, leı 
notabiliteı 

Ôraelt: Memleketin iyim -
Ülkenin bayarları 

Ayar - Ayar {ayımraktan) 
(Fr.) Reılaıe 

Miyn - Ayıraç 
Örnek: Hüan ve kubhun mi· 

yan - iyilikle kötülüiün ayıracı 
Ayb - Ayıp 
ayende - Gele, a-elici 
Önaek: Hoı iyende - Hoı 

a-elen 
Ayin (Şamanlarda •• oyun ,. 

iyin anlamındandır. Halk ara
ıında "ayın oyun,, sözü vudır.) 
Ayın - (Fr.) Ceremonie 

Aynen - Ayniyle (yakutça 
aynı'dan - (Fr.) İdentiqueaut 

Ayniyet - Aynılık - {T.K6.) 
ide11.tite (T.Kö.) .. (Fr.) lnden
titee 

Ayni - Aynı, ideatik .. (Fr.) 
lndentique 

Ayyar-Dekçi - (Fr.) Fourbe 
Örnek: O pek ayyar bir 

adamdır - O pek dekçi bir 
adamdır. 

Ayy•J - İçken - (Fr.) İY
rogne, grand buveur, soulard 

Aza (meclis izası anlamına) 
Üye - (Fr.) Membrc 

Örnek: Türk dili tetkik cemi-
yeti nmumi merkez heyeti aza
sından - Türk dili arattırma 
kurumu genel özeii üyeleria
den 

Azi (uzuv anlamına) - Öra-e 

1
111 Pr.) Ora-ane 

Örnek: Azayı viicuttaa her 
birinin bir vazifesi vardır - Be-

~ahire 7 

Soyadlarının tesçili 
yeni soyadlannı nüfusa tescil 

ettirelerin adlarını yazmakta 
devam ediyoruz: 

Burnova merkez sokak 44 
numarada Kazım Y elboğa, 
ikinci Süleymaniye Filbeli Sabri 
ıokak 39 numarada Refik Akav, 
Aydın demiryolu kavaıı Mah
mut oğlu İsmail Zaim, Sa
dullah efendi mahallesi Şerfiye 
ıakaiında 12 numarada Yaıef 
Umüt, Tilkilik Fettah mahallesi 
25 numarada Hüseyin Fehmi 
Uluer, İkıçeşmelik İsa reiı ma
hallesi 134 numarada Avram 
Elfazi Uluçar, Dolaplıkuyu ma-
hallesi 55 numarada Mehmet 
Pasa, Horşidiye mahalleai Cün
düz sokak 36 numarada Doma 
ve efrat aileıi Papatya, lsmet
paıa mahallesi Çaydar sokak 
12 numarada Fatma ve çocuk-
ları Poyraz, Abdullah efendi 
mahallesi 561 nuaarada Ali 
Hamdi Ola-un ölmez, AI.aa
cak Mesudiye 310 aumarad 
Nuri Ortaç, Eanafşeyh mahal
lesi 64 numarada Mustafa Asım 
Ayberk, Gündoidu ikinci kor
don 136 numarada Kemal Ak
pa, Mirali mahalleıi 218 nu
maralı hanede Fatma Zebra 
Atilla, Yeni Aıır ıazeteıi Ma
kinist Ye poıta ıefi Zühttl 
Batmaz, Ali ağa mahallesi 
Ali ağa ıokak üç numarada 
M. Recep Akizmir, Birinci 56-
leymaaiye de HüHyia Alh
naıız, Karııyaka Turan 16 
numarada Osman Atlay, İki
çeımelik tuıdn sokak 74 nu· 
marada Ali Kamil Arıimet 
ikinci Sultaniye mahallesi kar
dıçalı ıokakta Şükriye Avtav, 
Birmci Karataı teıYikiye ıo
kak 11 numarada Gabriel Bil
tlln, Karatq Enveriye sokak 
15 numarada Hüıeyin Bıçak
lar, Birinci Sultaniye Znlfn ı . 
19 numarada Haıan Belkahve, 
Soğukkuyu zeytinzade ıokak 
on iki numarada HUl'fİt Barhan 
Aydıa demiryolu teuiyeci MUl
tafa, Balcı mucit cleiirmen 
ıokak 27 aumarada Feri Bez
dan, Karşıyakalı SıralıklSy 57 
numarada Ali Riza Bacak,Ka
rataş hastane ıokak otuz yedi 
ııuaarada Birkan, Kuııyaka 
Sejııkkuyu yirmi altı aumaracla 
Şükrü Y• efradı aileli Erıil,Ay
dın demiryolu teniyeci Mustafa 
Ereler, lkİllci Snleymaniye 81 
numarada Salih Erfidan, elek
trik tramYay tirketi kontrol 
memuru Abdullah Kazık, Buca 
den 6rıelerinden her birini. 
bir İfİ Yardır. 

Azid - Azat ( Lebçet-lll
ltigat'ta Ye Radlof lüa-atinde 
Ttırkçe olarak ihterilmİftir.) 
(Fr.) Conge, liberation 

Azamet -Ululuk-(Fr.)Gru
deur 

Önaek: Ôdm&zdeki meaele
ain azameti dhirdir - Öniimllz
deki ıorumua ululafu bellidir. 

Azametli - Ulu-(Fr.) Gna
dioae, Majeatueux 

Aı.amet - Çalım, kurum -
(Fr.) Oıteatatioa, urıueil 

Azaı.etfil111f - Çahm .... 
tan, kurum satan - (Fr.) Po
seur 

Örnek: O, azametf&rathak· 
tan bir tnrlG yazgeçemez - O, 
kurum ıahcılıktan bir ttlrlil 
Yazgeçemeı. 

Azametli- Kurumlu - (fr.) 
PoHur 

Azamet utmak - Çalı• 
utmak, WSbilrlenmek 

Azami - Çoiay, olanca, en 
büyük - (Fr.) Makximum 

Örnek: Azami a-ayretini 
sarf etti - Olanca çalıımaaını 
kullandı 

Azap - Ezinç - (Fr.) Peine, 
tourmcnt 

Örnek: Azap içinde a-eçen 
bir gece - Eziaç içiade i•çen 
bir ıece 

Azar - Azar (T. Kö.) ·(Fr.) 
Gronderie, reprimande 

Azimet ve avdet - Gidip 
ielmc .. (Fr.) AUer retour 

Örnek: AakarS\dan f ıtanbula 

aşaiı mahalle 71 numarada 
Hasan Eriltutmuş, Odunkap 
33 numarada Mustafa Erkü-
vün, Buca Özdemir sokak 2 
numarada Hasan Ersaraç, ikin
ci Süleymaniy~ 20 numarada 
Nazif Gökgücü, Alsancak Bor
nova caddesi 64 numarada ka
sap Ahmet Güzeler, Karşıyaka 
Alaybey mahallesi Mahmut 
Celalettin Gökaydın, Alsancak 
Burnova caddesi 61 Nu. M. Ali 
ve amcazadesi Gerçeker, De
iirmenda2' İkinci Mahmudiye 
M. ağa sokak 14 numarada 
Fehmi KançeJik, Seydiköy 
Alaybey mahallesi 7 numarada 
Süleyman Kurucu, ikiçeşmelik 
5 numarada M. Bahaettin Kı

yilmaz, Birinci Süleymaniye 
Kamilpaşa caddesi 23 numara
da M. Mazhar Kanlıce, Güzel
yalı 226 numarada Fatma Ko
nakcılar, Bomova Yenicami so
kak 57 numarada Salih Karan
fil, Hasta meaçil 53 numarada 
Ali kılınçay; Salitin oilu ma
hallesi 343 numarada Mehmet 
Kayarkay,Göztcpe caddesi 1116 
No. da Hüseyin Kollar, K.abra
maalar Cami So. Şükrü Kolduk 
Kar,ıyaka Kavaklı pınar cad
desi Kadriye Kiatçılar, Alsan
cak ıehitler caddesi piyade 
ıokak 12 numarada Hadiye 
Kıraş, Cedit mahaJlesi 550 so
kak 20 numarada Rasim Duy
gum, Kahramanlar 35 numara-
lı adada Meryem ve efradı 
ailesi Mürat, Gaziler mahallesi 
16 numarada Asiye iakeçe 
ikinci Sultaniye M. Mustafa kızı 
Fafma İa-e, Gaziler mahallesi 
94 numaralı evde Hasan Naci 
Aykol, birinci Sultaniye mahal
lesi 15 numarada Hasan , llfz
mir şeyh mahallesi 20 numa
rada Tahsin Fesli, Oruç reis 
mahallesi hasta ıokak 36 nu
marada Davi Çal2ıcı, 2 inci 
Süleymaniye mahallesi Katip 
oilu ıokak 2 numarada Ab
dullah Çilenti, Hasan hoca ma
hallesi bir numarada Demir 
Caybaıı, Karataş ikinci Hami
diye mahallesi 2 numarada 
HuanÇeber,Mecidiye mahallesi 
Mecidiye ıokak Vasfi Çimlar 
Aydın demiryolunda makiniıt 
M. Adem Çeçin, biriaci Sulta
niye mahallesi komıer Mahmut 
sokAk 149 11umarada Colpan, 
5 inci Sultaniye Kadriye mahal
lesi 121 •umarada izzet Ccz
brnak, Kılcı aescit mahallesi 
samancı ıokak 15 numarada 
Hilmi Caabek, Kahramanlar 85 
adada 25 numaralı e•de Recep 
Ciaek soyadını almışlardır. 

azimet ve avdet için yatak 
tuttum. 

Aziz ( eizze aalamına) -
Eren - (Fr.) Saint 

Örnek: Hıriıtiyan erenlerin
den (azizlerinden) her biri için 
bir yortu a-ilnü Öziülenmiştir. 

Aziz, muazzez - Seviili .. 
(Fr.) Cher, cheri 

Azletmek - Kaldırmak, yol 
Yermek, itiaden çıkarmak -
(Fr.) Deıtituer, coogedier 

Azm - Dölen 
Örnek: Yunaniıtandaki soa 

azı hareketi sırasında baftaki
ler büyük bir dölea ve ••iuk 
kanlılık (azm ve itidali de•) 
ıöıterdiler. 

Azmetmek - Dölenmek 
Örnek: Baıarmaia dölcnmek 

(azmetmek) yan baıarmak de· 
mektir. 

Auetmek (Bak: atfetmek)
Ostüne atmak, yastamak 

Azürde - İncinmiı - (Fr.) 
F roiase, bleı:ıe 

--------~~-----------Düzeltme 
Dünkü Kılavuzda iki küçük 

dizi yanlışı olmuşhır. Okurla
rımızdan baiıı dileyerek bun
ları aşağıda düzeltiyoruz: 

1 - Birinci aayıfanın üçün
cü sütununda 21 inci satırda 
(il2i) sözünün yanında (Bak: 
münasebet) denilecek iken 
(il~i, münasebet anlamına) de
nilmiştir. 

2 - Birinci sayfanın dör .. 
düncü sütununda 16 ncı ıatır· 
da (Alelacayip) sözünün yellllna 
(~arib) yazılacak iken yanlış
lıkla (2araib) dizilmiştir. 
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Sinema v anat sayf 
Yıldızlar 

Konu~uyorlar .. Gök 
Yüzünde değil .. Be

yaz perdede 
Sinema aı tistlerinin peres

.işkarlarını tatmin için olacak: 
bütün yıldızlarla kısa mülakat
lar yapılmakta ve bunlar be
yaz perdeye alınmaktadır. Şim
diye kadar Lupe Velez, L~
retta Y oung ve John Boles 
ıinemaya nasıl başladıklarını 
re hayatlarının enteresan saf
halannı anlatmışlardır. 

Beyaz perdeyi yıldızların 
mahremi esrarı yapmak cid
den oriJanal bir fikirdir. 

Bebekler evi 
Coll n Moore'ua yaptırdığı 

bebekler evi 7 milyon 500 bin 
franga mal olmuştur. Bütün 
un' at eserlerinin minyatürle
rini taşıyan bu ev iki toa aiır-
lıjındadır. Söylediiine göre 
tamamen bir periler şatosu 

aayılabilecek kadar güzel ter
tip edilmiş bulunuyor. Gümüş, 
altın ve incilerle ıüıleaen bu 
küçücek 20 odalı eyin bütün 
mefruıatı ve tezyinatı evin 
odalarına göre sureti mahsu
sada yapılmışbr. Elektrik ens
telasyonu, kalorifer tesisatı, 
radyo cıhazları, mükemmelen 
çalışan bir orıı minyatürü yer
li yerinde bulunuyor. Bu ey 
Collen Moorua küçüklüi'ünde 
besledii'i bir hayaldır. Bebek 
iken bir bebekler eYine malik 
olmak için çırpınan yıldız mil
yonlara kavuıunca hulyasını 
hakikat yapmııtır. 

Çılgın kan 
Bu sene en yüksek mu
sl~l, ve heyecan fllmldır 

Bu sene içinde lzmir halkı 
musikisi çok yüksek müteaddit 
filimler gördü. Bitmemit Sen
foni ile başlıyan musiki filim
lerinia hepsi de büyük bir rai'
bete mazhar oldular. Hepsi de 
büyük takdirlerle karıılaadılar. 
Biz bugün okuyucularımıza ha
oer verelim ki henüz bu çok 
sevilen musiki filimleri bitmiş 

deiildir. Meseli. bunlardan bir 
tanesi, hatta şimdiye kadar 
ıösterilen!erden çok daha gü
Leli (Çılgın kan ... Caravane) dır. 

Geçen sene lzmirde olduiu 
ıibi bütün Türkiyede hasılat 
rekoru yapan meşhur "Harp,, 
filminin iki yüksek artisti An
aa Bella ile Charles Boycr'in 
oeral.er çevirdikleri bu filimde 
bizzat Charles Boyer'in çaldıiı 
kemanı, yüzlerce kişiden !t'Ü-
teıekkil bir ~'··-·-- -
sını, Mac? · •. ıı 
bir aşlı: maceı ibını seyrederken 
dinliyeceksiniz. Bir prensesin 
bir çinı:-ene ile evlenişi, düiü
ne iştirakten çekin~n asılzade
lerin yerine prensesin kocası
nın kervanı halkını sofraya da
vet etmesi ve sabaha kadar 
çingene adeti üzerine eğlenceli 
bir dügün yapıldıktan ve geri
len ~inirler teskin olduktan son
·a h;ıli tabiiye acı bir surette 
ııvdetini çok heyecanlı bir şe
kilde tasvir eden bu filim yu-
1..arda da söylediiimiz gibi se- ' 
nenin en y'.jksek musiki filmi
dir. Böyle olmakla beraber en 
ince bir aşk macerası en yük
ıek artistlerin canlandırmış 
olması filmin kıymeti hakkında 
iyi bir ölçü olabilir. 

"Çılgın kan,. ı okuyucuları- ı 
ıııza bu sene gördükleri filim
lerin "n yükseklerinden biri 
olarak tavsiye ederken haki
kat& sövlediiimize kaniiz. 

Hollyvoo 'ta hayat 
Beyaz kadın ticareti yaparak 

Genç kızları felakete 
s·er•i liye e•y ~Y ardır 

Hollywood (Mart) 
Hııllywood'un bü
tun kadınları si
nem ada çalışmak . 
artist olmak me-
rakındadırlar. Bu
rada yaşıyan ka
dınlardan biri 
gösterilemez ki 
bunu düşünme-

sin. V ıicutlarına 
gösterdikleri fev
kal' de \tinadan, 
saçlarının parlak
lıiından şaşırtıcı 

projektör karşı
sına geçmeyi 
beklemedi k 1 eri 
anlaşılır. Holly
wood'lu genç kız
lara ilkin ne o'
mak istedi)deri 
sorulsa hepsi Gir! 
olmak istedilerini 
söylerler. Girls
ler apaçık bir 
surette aşk oyun
ları için seferber 
edilen seçme in
san unsurlardır. 

Bn kelimenin kar 
ıılıjına hiç bir 

~-ı1<j-
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dilde rastgeline- Uullyt'uorfwı eıı vık foto[Jrııfı ııfmaıı ıııldı:ı lüıy Pmııı;is re lıir qırl 

mez. Amerikada beyaz kadın ticareti yapanlar, bu genç kızlar, faal yıldızlar arkasında 
diğer ülkelerde olduğu gibi, gizli kapaklı çalışan tükenmez ihtiyat ordusunu teşkil eder· 
adamlar değil, her biri 50-100 şeçme Girl'i kon- !er. O güne kadar da vesikalı kadınlar 
toratla tavzif eden sinema kumpanyalarıdır. gibi baldırlarını, memelerini gösterirler. lıkin 
içlerinden bazıları çok eyi ailelere mensup olan bunu kötülükle yapamazlar. Fakat karyerleriai 

Uıı:cllii}i yı!lıırcrı .1 ııı!'rıli':ı/.ı ı.111/ıı (111'11! ;1/ıııl:;e 

Jlelloıııy bPyaz verrl. ıı~ iıılis " u elli 

1 
{ 
j 

yapmak imkanı gecikince şunun bunun eline 
düşmel:ten yakalarını kurtaram:ızlar. Stüdyoda 
o kadar sert, kaba muameleye alışmışlardır ki 
tatlı birkaç söz, ruhlarını okşıyan bir iltifat bu 
zuvallı kız!arı düşürmeğe yeter. Hollyvood'un 
yüzme h vuz!arı, kontrolrnz birer sefahet ocağı 

r 

fıu:ell uıi işliye n 

111 fil r lt rı s.ı:;2.çl rır 

o;an dans ) erleri, alkol buharı ile insanlıii 
çileden çıkartan batakhaneleri hep bu iti ırö
rürler. Yıldızların müke!~ef villaları, nefis tuva
letleri, şamp::ınya alemleri ile yuvalarının süku
netinden ayrılarak studyoların yıpratıcı çevresine 
koşanların çoğu sefıı!et ve istırap ile karşıla
~ınca adımlarını ne kadar yanlış attıklarını 
anlarlar. Muvaffak olmak için cinsi cazibeye 
gi.ivenen bu yıiın yığın genç kızlar arasında 
mes'ut ve muvaffak olanlar denizde bir damla 
su kabilindedir. 

Acl bir şlk6yet 
Ho!lyvvod'un maruf yazıcıl;ırındaiı Ben Hecht 

bu durumdan acı acı şikayet etmektedir. "Vi
va Villa,, sen:ıryo~·Jnun çok sayılan muharri 
diyor ki: 

"Studyolar istibdadı yeter Sahne vazileri 
artık duygulu bir senaryo ~aratmamımıza im
i ~n ve ·miyorlar. Sac:cce Marlen Dietricj'in ba
caklarını, Harlcvw'ua saçlarını göstermiye ya
rıyan senaryolar isl iyorlor.,, 

Sex - Appe2I eksperleri 
Bilir misiniz ki Holiyvood'ta ~eks - Appeal 
Cinsi cazibe eksperleri vardır. Bunlar sağlık 

garantisi ve ilmi kontrola dayanarak her türlü 
denemelere hazır bulunan genç kızlara ondan 
20 ye kadar numara verirler. 

- ı"ı'oııu 7 11cı ıuılıifrıla -

Eskimolar ve hayatları 
Balina balığını görmiyenlere bir 

Sürperiz oluyor ... 

Bu hafta Elhamranın beyaz 
perdesinde biz mutedil iklim 
halkına çok enteresan olan bir 
film var, eskimolar. Eskimoyu 
biz coirafya ve tarih bilgileri 
içinden nazari bir malumat ile 
biliriz. Fakat para kazıınmak, 
orijinal ve enteresaa mevzuları 
bulmakta birbirile yarış eden 
sinemacılarfevkalade deni ecek 
seyranlarda bulunmuşl;ır, şimal 
kutbuna kadar dayanmışlar, ora
da dilleri, adetleri bütün bir me
deniyet alemine yabancı kalan 
postlar, tüyler içinde yafıyan, 
karlar: buz parçalarından dai'
lar arasında evler yaparak bir 
alem olan Eskimoları filme ala
bilmişlerdir. Bu garip insanları 
muaşeretlerile, heyecan ve 
zevkleri ile oldukları gibi İz
mirde otururken görmek düşü
nülürse az şey midir? Eskimo
nun def çalarak oynaması, milli 
oyunları çok şayanı hayret bir 
şekildedir. 

Şimalde güya yaz geldii'i 
vakıt buzlar çözülüyor, dümdüz 
bir kar ovası olan. denizlerin 
buz kitleleri içinden korkunç 
fok balıkları saldırıyor, en çok 
bizi merak ve hayrete davet 
edecek denizlerin canlı dağı 
balinayı görmektir. Balina he
pimizin kitap malumatı olarak 

Yazan: Eczacı AKTAŞ 

tanıdığımız hayvanların en bü· 
yüğüdür. Deve, fil diye tanı· 
dağımız kocaman mahlüklar 
balinanın yanında bir ördek 
kalıyor. Amerikaya sefer ya
panlar hazan engin denizler
de balinanın semalara su fış

kırtan kuvvetini naklederler. 
Balina (Zooloji) ilmine göre 
balık değildir, balık formasın
da bir memeli hayvandır. Yav
rusunu doğurur, deniz hayvan
ları içinde dehşeti ilim olmuş

tur. Eskimo filminde balinanın 

buz deryalarını köpürte kö
pürte karşınıza çıktıiını :;5re· 
ceksiniz. Buzlar içinde keyik 
sürüleri nasıl avlanıyor hep 
görüyoruz. En şayanı me
rak olanı Eskimonun hayatıdır. 
Eskimo filmi dünyayı tanımak, 
insanları yakından daha iyi 
bir cepheden görmek itibarile 
pek zevklidir. Yalnız mektep 
bay ve bayanlarını değil he
pimizi meraka, hayrete, teces
süs ve dehşete sevkediyor. 
Bizim eczacılık aleminde ba
lıkyaiı diyarı olan bu buz 
alimlerini görmek beni hususi 
mahiyette alakadar etmiştir. 
Eskimo filmini tek bir kelime 
ile söyliyeceiim; çok entere· 
sandır, filme alanları takdir 
ederim. 

·················.::·································································· 

Olmez bir eser 
''Nana,, büyük bir muvaffakiyetle 

Tayyarede devanı Ediyor 

Tayyare sineması çarşamba 
günü Emin Zolanın Nanasını 
göstermiye başladı. Edebiyat
la me,gul olanların hepsi de 
Emil Zolayı tanıdıkları g;bi 
bunların içinde Nanayı oku
mamış olan yok gibidir. Bü
tün dünya dillerine çev
rilmiş ve beynelmilel bir şöh
ret alan bu romand:ı muharrir, 
dünyada kimsesiz kalan bir 

kııın sukutu için etrafında 

kurulan ağları, sukuttan sonra 
çevrilen dolapları bu arada 
erkeklerin hem iğrendikleri 
hem de sevdikleri bu sokak 
kızını müthiş bir surette bir 
birinden kıskanmaları, nihayet 
genç bir zabitle samimi bir su
rette sevmiş bu yüksek ruhlu 
adi kadının fedahkarlıklan 
ırenç zabitin ai?:abisi taruından 
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1 <ırOı • bfr resin : l!J ':J r,c Mc ı • a1 T.wlu do1f imvaralorluk ilniforıııasıle llomaııya 
yaret mahiyetin ataşeuıilterilc !Jorıi~ilrkrn. O r:ammılar Gtı:;el Gocring• adını taşıyan Goet·ino 1ııa1·c-
de g örülmekte- Hay J~deıı t•c ('or~ Klarl. şalın maiyetinde b11lıımıyordlt. 
::lir. Avrupa vaziyetine ait ah- li olduğunu isbat etmektedir ki Roma matbuata görUş- rüşmeJeri neticelerineait olan 
valin Straze konferan5ından bu yakın bir istikbal için mesud melerl müsait buluyor müt lealanndaki hararet fıkda-
cvvel tamamen tavazzuh ede- bir başlangıç teşkil etmekte- Roma, 27 (A.A) - Berlin-
miyeceii takdir edilmektedir. dir. Binaenaleyh mesul devlet de İngilizlerle Almanlar ara-
Alman siyasi ricali İngiliz ma- adamları arasında doğrudan smda yapılan 2örüşmelerin 
lıafilinin memnuniyetine iştirak doğruya görüşmelerin uluslar neticelerini Roma matbuatı 
etmektedir. arası vaziyette hakiki bir te- umumi bir anlaşma için müsait 

Neler lstemı,ıer? rakkı yapabileceğine da.ir Al- bir mahirettc addetmektedir. 
Londra, 27 (A.A) - Havas man noktai nazan doğru idi. Giornale Ditalya, İngiliz ba-

ajansı bildiriyor : Yüksek bir In2iliz tahsiyeti- kanlarının Berlini ziyaretleri-
Deyli teli'raf 2'azetesine iÖre nin beyanatına iıtinat eden nin bir nevi malumat alma ve 

bay Hitlcr Sir Con Saymen Doyçe Algemaay Çaytung şun- verme kabilinden olması itiba-
ve bay Eden ile görüıtüaü la • n yazıyor: rile hiç kimsenin Berlinde 
sırada Almanya uluslar kuru- Fransa ve ltalyanın yapılan a-örüşmelerin bazı iti-
muna aYdct etmesini havaı· M t ' u emedl laflara \"cya muvakkat tesviye 
bahri ve arzi bir metalibatın Hususi bı"r --'aşmanın tabak-• f ·ı aıu suretlerine müncer olacaiını 
ısa ı 1 e meşrut lnlmış ve bil- lcuku ieael bir anlaıma tabak- beklememiş olduğunu yazmak-
hassa Lehistan koridorunun kulcu için çok fena olacaktı. Bu tadır. Bu gazete ilave ederek: 
ortadan kaldırılmasını, Çekos- noktai nazar pek tabii ola- Netice menfidir 
lovak hududunun tashihini ve rak müstakbel iÖrüşmeler için İngiltere Berlinde yapılan 
A vusturya ile iktisaden birleş- bir direktif olarak kalma- müzakerelerin mütekabil noktai 
meyi taleb etmiştir. lıdır. lngilterenin politikada nazarları birbirine yakl .. ştıra-

Londraya dönünce oynadıiı ananevi rola temas cak mahiyette bir takım tavzi-

Londra, 27 (A.A) - Sir eden Berliner Tageblat, Sir hat ayol açması ve görüşmelere 
Con Saymen hava yolu ile sa- Con Saymenin BerJine Fransa müsait bir hava ihdas etmesi 
t 15,45 te buraya gelmiş ve ve İtalyanın bir mutemedi ola- arzusunuda bulunuyordu. Fakat 

söyliyecekleri birşey olmadığını rak geldiii yazıyor. Berlin görüşmeleri neticelerinin 
beyan etmiştir. Cermaya iazetesi Sir Coıı menfi olduiuna dair sarih bir 

Berlin 27 ( A.A ) - Alman Saymenin ve bay Edenin her intiba mev cuttu r. İlk menfi 

nıdır. 

Hiçbir anlaşma yok 
Ayni gazete mütalealarına 

devam ederek diyor ki: 
Şu hale nazaran Berlin 2ö

rtişmelerinden sonra umumt 
anlaşma yolunda hiçbir terak
ki elde edilememiş olduğunu 
iddia etmek mümkündür. ln-
2iltere bu anlatmanın tahak
kuk imkanını elde etmek mak
sadıyle büyük mesai sarfet
mektedir. Fakat bn mesainin 
boşa ~tmiı olduğuau kabul 
etmek zarureti vardır. 
Strazenln ehemmiyeti 
Gerek Giornale Ditalya 

ve ierek Tibune iazeteleri 
Berlin görüşmelerinden son-
ra ltalya, Fransa ve ln-

istihbarat bürosundan: ha•gi bir Avrupa kombinezo-
Alman - İngiliz ıörüşmeleri nunda Alman yanın faal bir uzuv 

giltere arasında yakında 
Strazeda aktcdilecek olan kon
feransm vazife$inin daha ziyade 
ehemmiyet kesbetmiş oldu2Unu 
yazmaktadır. Bu da Avrupanın 
dostane bir şekilde teşriki me
saisi esasinin Paria - Londra 
ve Berlin arasında cereyaa 

unsur resmi tebliiin iki tarafın edecek mükalemelerde münde-

hakkında Volkişer Beobahter olarak telakki edilmesinin sa-
gazetesi şunları yazıyor : dece tetbirli bir hareket deyil, 

Matbuata yapılan tebliğler ile fak at lüzumlu bir hareket ol-
Sir Con Saymenin beyanwtı gö- duğuııa kani olduklarını yaz-
r~şmelerin iki tarafa da faide- maktadır. 

noktai nazarlarının yekdiierine miç olduğu ve Avrupanıa şim-
yaklaştırılması imkanına telmih diye kadar tecrübe edilmiş ve 
etmekten için göstermiş oldu- hepsi de suya düşmüt olaa 
ğu ihtimamdır. İkinci menfi diğer bir takım usulleri tccrü-
unsur, bugün Kaumıs davasın- beye kıyam etmoksizin meşru 
dan baksetmcği tercih eden ve müspet usule rücu edebile-
Alman matbuahnm Berli; gö- ceği manasını tazammun eder. 

------ - - --- Fransa -Amerika Balkanlılar Hollyvood' da hayat ............ 
Bütiin n"uıvcne'er s: ı sıkıya asır kadınları ayaklarından baş-

11.pılır. I . :ımzet eksperin her )arına kadar, sex - appeal ba-
•rzusuna boyua eimiye mecbur- kımından, birer şah eserdi. 
dur. Zira SeX - Appeal 11otu Niçin? Çüııkü yüzlerinin ve bu-
taın olmaksızın Girl kaydedil- runlarından başka vücutlarının 
•iye ımkan yoktur. Bu husuı: her yanı bir sırdır. ,, 
talci teşhis kurallarını Mae - Güzelleşmek derdi 
W est altüst etmi4tir. Amerikalı güzellik mütehas-

Bernard Shav diyor ki sıslarınm vazifclerj de beyaz 
Mac W este gösterilen ilgin- perde de görünecek artistlerin 

tik eksperlerin en kepazece yüzlerini rn~nalaşhrmaktır. Bu-
rnuaycnelerine maruz kalan nun için bir yağlı boya lavha 
genç kızlar hakkındaki notla- üzerinde fırçasile işliyen ressam 
rının ne kadar yersiz olduiunu gibi çalışır: ar. Kaşlar, kirpikler, 
göstcmiştir. Bemard Shav di- dudaklar ic;tedilderi şekli ve-
Yor ki: " Bir ada.mi cinsi ca- rirler. Çcc;it çeşit patlar, ma-
ıibcnin teairi altında tutmak sajlarla v.:cutları üzerinde oy-
için birinci çare kadının kapalı narlar. Hele nızkiy.aj artistin 
bulunmasıdır. On dokuzuncu en korkunç çiles;dir. 
•························· ........•...............•.••.•.• , .......................... . 
F ransadan uzaklaıtırılması ve tılmıştır. Filmde Nana ro-
miralay olan bu ağabeiinin lünü yapan Ana Sten vazi-

Nanayı kendisine metres vap- fesinde o kadar büyük bir 
nıası 'Prusye ile harp ilanı muv&lffakiyet göstermiştir ki, 
Uıerine Fransaya döPcT\ rrenç bugün birinci s mf sinema yıl-
zabitin Nana için aö-~bi~i ile 
h dızları nrasında bile mümtaz 0 2'az boğaza geleceğini anla-
Y•n N hir mevki alan bu crüzel kız;ı . ananın vatanı bir za- cı. 
hıtten m b k herkes A n'!l de.:~ı N:ımı diye k . a rum etmeme için -
endı hayatina kıyması çok hitap etm•l.ten bir zevk duy-

!_!.natkarane bir..._ '1lrette vasa· maktadJrlar. 

Ticaret müzakereleri 
Vaşington, 27 (A. A) - Bir

leşik Amerika ticaret bakan
lığı AJmanyanm yeniden silah
JanmasiyJe husule gelen buh
r"nın şiddeti zail olur olmaz 
Fransa ile mütekabil bir tica
ret mukavelesi akti için mü
zakereye başlanacağını ve Bir
leşik Amerikanın son defa ak-

ı dedilmiş o!an buğday ve mey
ve mukavelesinden pek mem
nun olduğunu söylemiştir. 

Bu ümit ahiren B. FJanden 
t:ırafmdan irat edilip uzun 2'Ö
rüşlü bir ticat et siyas~tine av· 
det edileceğini gösteren nutuk
tan doğmuştur. 

İtalya ile İngiltere nezdinde 
de teşebbüsler yapılmıştır. Fa
kat bunlarla cereyan eden ilk 
mükalemeler Fransn ile yapı
lan müzakereler derecesinde 
ilerlemi~tir. 
3i!y T tlUe .... ko 0 r aHG2avda 

Prag, 27 (A.A) - Bay Ti
tulesko Bel~radda bay Y evtiç 
ile görüştükten sonra bay Be
nes ile de görüşmek üzere 
Br 

Arasında 
Bulgar elçisi itimat

namesini verdi 
Ankara, 27 (A.A) - Bulgar 

e Çisi bay Paviof bugün reisi

cumhur Kamal Atatürk tara

fından kabul edilmiş ve mutad 

merasimle itimatnamesini tak
dim etmiştir. 

Yunan kabinesinde 
Atina, 27 (A.A) - Eski dıt 

işleri bakanı bay Maksimos ya

rın tekrar eski vazifesi başına 

dönecektir. Bay Mavromihali 

de nezaretsiz nazırlık deruhte 

edecektir. 

Alınanlar Y iin alıyorlar 
LO NDRA 27 (A.A) - Röy-

ter ajansından : 

Almanlar tabii piyasa fiatla

Jinden yüksek fiatle rle biiyük 

miktarda yün, pamuk ve hatta 

kumaş almaktadır. Son günler
de Almanlara 5000 ton yün 
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Denizli' de kültür 
işlerinin bilinçosu .. 

Denizli 
Günden 

kültür kurumları 
güne gelişmektedir 

Denizli, 27 (Hususi)- Denizli 
mauif teşkilatı itibarile günden 
güne tekamüle gitmekte,sevinç 
verecek eserler, mahsuller ver
mektedir. Bilhassa maarif teı
kilitı üzerinde planlı bir alaka 
ve faalivet gösteren maarif 
müdürü bay Ziy.ı , diğu yılJara 
nnzuran bir çok yeni ve verimli 

1 varhklar y2ratmışhr. 

Denizlide 1914 yılında hu
susi :nuhnsebe, 19S1 yılında 
ise r~sıui maarif kurumu te
seldcül etmişt:r. Yalnız 1922 
yıl nda bir ~rnlık Denizli ma
;:.rif idaresi, l par~ı:ı m~<trif 
müdürl°" üne bağlanmıştır. Ni
ha) c\: 1923 .. en i :haren de is
tik'· 1 ka.rnmışhr. 

ul or r'!ayı ı v vazı ı 
1933 -1934 Yı!ında 

1 Sınıflı 1 O Mektep 

2 " 5 " 
3 " 64 " 
4 " 3 it 

5 " 34 " 
116 

1934 -1935 Yılında 
1 Sınıflı 16 Mektep 

2 " 11 " 
3 " 67 it 

4 ti 3 " 
5 " 34 " 

131 
1932 -1933 Yılında 
108 Mektep vardı 

933 - 934 yılında (8) mc1'
tep daha açılarak 116 ya ve 
ve 934 bütçesine de (7) mu
allim ilave edilmiştir. 

934 bütçesinde 12 köyde, 
Davas, Sarayköy, Buldan ka
zaJarı merkezinde de başlı ba
şına bırer okul açılmıştır. Bu 
suretle 1934 - 1935 yılında 
okul sayısı (131) e baliğ olmuş
tur. Bu okullardan (15) i vila
yet ve kaza merkezlerinde, (~ 1 )i 
nahiye merkezlerinde, (105) ı de 

köylerdedir. 
Muallim kadrosu 

1933 bütçesinde: 240 muallim 

1934 " 247 " 
ilk okuma çağında bulu

nan çoçuk 
Kız Erkek Y ekim 

21942 20326 42278 
Okullarda mevcut talebe 

933 - 934 ders yılında 
Kız Erkek Yeldin 

3293 8024 11317 
934 935 ders yılında 
Kız Erkek Y eki'ın 

3560 9246 12806 

:ı:::> e o i.z ı 1. m ek 1:'1l:n.ı. ..... , ...............•.•..•.••..•••. 
ıı daima gözönünde tutulmak
tadır. Bunun için de bir olcul
Jar yapısı talimatı bashnlarak 
bütün '11iikadarlara daiıtılmıı
tır. Mekteplerin yapılmasında, 
plan tatbikinde, talebe ve mu
allim mesaisi üzerinde valisi 
bay Fu:ıdın da büyük himmet
leri görülmektedir. El ele çalı
şıian kültür alanında kazanç 
gü:ı geçtikçe nrtmaktadır. 

Bu yatılar geçen yıl, H onaz 
nahiye .. ile, Acıpayam, Çivril, 
S .. rayköy merkezlerinde açıl
ını.,., bu yıl da Çalın orta kö
yünde bir yatı daha açılmışhr. 
Köyi çocu m rı y b rı 

Bu ydıla da bugün 116 köy
lü çocuğu okumaktadır. 

Gelecek yıl içinde, G ölc
mizli, AknJan, Denizler, Eziler, 
Nikfer köylerinde birer yah 
da açılması kararlaştırılmıştır. 
Ta be sağhğı görUnu,u 

Talebe muayyen zamanlarda 
sıhhi muayeneye tabi tutulmak
tadır. Mekteplerdeki sıtmalı 
çocuklar üzerinde kinin teda
visi Y.apılmıştır. Bundan baıka 
göz hastalıkları muayenesi de 
yapılmıştır. Hamdolsun trahom 
2'Örülememiştir. 

Himaye teşkllAtları 
Her mektebin münhal bir 

himaye hey' eti vardır. Bu hu
sus kurumlarla kimsesiz çocuk
lara el uzatıldığı gibi, denizli 
merkezinde merkez himaye 
hey'etleri tarafından teşkil edi
len merkez h imaye hey'eti 
vastasile, Konser, Müsamere 
Balo, Sinema iİbi muhtelif ve 
sileler bulunarak elde edilen 
hasılat yene bu u~ra sarf 
edilmektetir. 

Bundan başka hususi muha
sebe bütçesine konan tahsisat
la da bu iş görütülmekdetir. 

KUltUr ı,ıerl 
Bu yıl açılan millet mektep

lerinde; (83) kadın, (315) er
kek imtihana girmiş, bunlardan 
13 kadın, 222 erkek kazan
mıştır. Bunlar ücretli millet 
mektepleri hasılatıdır. 

Ücretsiz açılan millet mek
teplerinde ise 98 kadın, 721 
erkek olmak üzere 819 yurd-
daş kazanmıştır. 

(B) dershanelerinde iıe 79 
yurddaı muvaffak olmuıtur. 
Bu suretle her sene Büyük Şe
fin iıaret ettij"i hedefe hır yıl 
biraz daha yaklaşılmakta yeni 
bir inkılap davası daha halle
dilmektedir. 

TARHAN TOKER 

Vilayet dahilinde yeniden ya
pılan ve yapılmakta olan okul
ların plana iÖre yapılması esa-

' ..... 
Borsa Haberleri 

DUn Borsada 
Yapllan Sab,lar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

303 Alyoti bi. 
175 Koo ıttihat 

12 13 
13 50 15 50 

131 H Z Ahmet 13 12 50 
82 Y 1 Talat 11 87 12 50 

54 Ş Riza Halef 11 74 13 50 
34 J Taranto M 12 12 
26 M J Taranto 11 13 
25 H Alyoti 12 75 12 75 

15 S Süleymano 15 25 15 25 
12 S Emin ve F 12 50 12 50 

857 Yekun 
Afyon 

Kilo 
150 

Alıcı Fi at 
Uy.Mad.tn. 657 657 

Zahire oroa ı 
Çu. Cinsi Fi at 

76 Buğday 4 50 
3 Börülce 4 50 

4 75 
4 50 

Para Piyasası 
28-3-1935 

Mark 

İıterlin 

Alıt 
50 20 

602 

Satıı 
50 70 

607 

Fr. Franırı 
Dolar 

8 28 8 30 
80 10 79 40 

Bel fa 
İtalyan lireti 10 37 

lsviçre F ran. 40 62 
Florin 84 87 
Kr.Çekoslov 5 23 

10 42 
40 87 
85 12 
5 27 

Yugoslav krahnın 
mürebbisi 

B~lgrad, 27 (A.A) - Niya
bet meclisi ayandan bay Gi-
vonoviçı genç kral Pierin mü
rebbiliğine tayin etmiştir. Onun 
tahsil ve terbiyesine nezaret 
edecektir. 

Hır ızhk 
Kestane pazarında ümit fab

rikasında çalışan Yozgatlı Ali 
oi'lu Hasan, fabrika sahibi bay 
Mustafa Sıtkıya ait sekiz boı 
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~hZARLAR DEVRiNDE BİR ŞARKLI PRENSES ~f ebliğde Süriye 
Meseleler 

Fransız komiser! ile g~rüşüle~r. 
hakkında izahat veriliyor 

MISlR KRALİÇESİ 

-40- YAZAN: AUL RiEBOUL T 

Muurın ağırhğl zayd 
OmAızlar Uzerlnd~ 

Şimdi küçük kraliçe vatanını 
ı~ornmak içın yalnız kalmıştı. 

Kaçmağı istihkar etmişti. Ko
cası artık onun için mevcut 
deiildi. Oktavm yaklaşması 
yüzünden ruhlara dolan büyük 
kork\I içinde, her taraftan ken
disine ihanet edildiğini duyu
yordu. Artık yal•ız kendisine 
ve ruh sağlamlıiı.nı takdir eden 
bir kaç sadık maiyet efradına 
iÜYenebilirdi. 

Bunun üzerine ıu cılız kra
liçe lıtütün kuvvetile i"erildi. 
Oktav ile müzakereye giriı
meye teıebbüı etti. Bu davra
nış boşa çıktı. Oktav verdiği 
cevapta kraliçenin 9ahaı için 
Romanın alicenaplık iöstere
ccğini, Fakat oilunu tahta çı
karmak ümidini aklından sil
mesi lizım a-eldiiini, diğer ta
raftan Antuvanı ortadan kal
dırması, veya mısır ı.aptedilince 
oktavın zafer şenliklerinde eair 
olarak hazır bulunmak üzer tes
lim edilme.i icap ettiğini bil
dirdi. 

Kleopatra, bu alçakça tekli
fe alınarak, elçiyi Oktava geri 
iÖnderdi ve kocasını intihara 
mecbur ederek veya esaretinin 

Antuvan kızar:mş buı.-unu v~ 

salya akıtan dudakları ile, kra
Jiçenin durduğu saray salonu
na girdi. EIJerini kalcabrına 
dayayarak önüne dikildi ve 
yandan yana sallanarak: 

- Söyle bakalım, bugu~ ne 
yeni haber var? Diye sordu. 
Kleopatra, 4ierin bir teessürle 
ona bakarak : 

- Bir fey yok ! Cevabım 
verdi. 

Dramın Kadrosu 
Bununla beraber, felaket 

yaklaştıkça, Antuvan ruh kuv
vetini biraz toplıyor iibiydi. 
Önüne geçilemiyecek olan mü
cadele fikri, askerlik hatırala
rım uyandırdı. Dab az içiyor, 
daha çok saraydan çıkarak 

alayları teftiş ediyor, harp plan
larını ıözden geçiriyordu. 

Bu sır.ada Kleopatra son ha
zırlıklarını yapıyordu. Mısırhla
rm adetince, bir nevi ölüm 
sarayı yaptırmışh. Burasım 

kendisine mezar yerine koymak 
istiyordu. 

Bunu, denizin şimal tarafında 
Afrodit mabedi yanında yap
tırmıştı. 

gök yüzünün tanrılarını temsil 
ediyordu. Granit bir merdiven 
yukarı kat odalarına yol açıyor 
ve burada geniş menfezler, bir 
taraftan Afrodit mabedine, di
ğer taraftan denize açılıyordu. 

Oktav şehire yaklaşlrken 
Kleopatra burada yerleşmeğe 
kar-.r verdi. Hazinesini, mücev
heratını, bundan kıymetli eş

yasını oraya nakletti. Bütün 
bu zenginlikler arasmda, muaz
zam bir odun yığını üzerine 
uzanarak, Kleopatra Romalıla- · 
nn eline sai, mağlup düşmek
ten kül olmatı tercih edecekti. 

Omıtslzllkle 
PtoJeme Hanedanınm tüken

mez: hazineleri, Kleopatraya 
Barbarlardan bir ordu topla
mak imkanım vermişti. Bu 
askerlerin Mısır ordusuyle bir
Jeşerek, Oktavm ordusunu 
mahavctmiye deiilsc bile, çok 
zayiat verdirmiye yarayacağtm 
umuyordu. 

T emmus sonunda elçiler 
Oktav ordusunun gcldiiini 
haber verdiler. O dakikada 
Antuvan eyildi. Bir çok j{ÜD-

lerden heri sert bir sukut için
de yaıayordu. Ansızın silahla-
rinı takup başına mi~erini 
geçirdiii, atına atladığı ğörül
dü. Her tarafa müteyekkiz 
emrini verdi, bir suvari bucü
müne teşebbüsetti ve hasım vo 

Ankara, 27 (A.A) - Resmi 
te'lliğ : 

Fransanın büyük elçi paye
sini haiz ve F reınsa cumhuri
yetinin Suriye ve Lübnan fev
kalade komiseri Kont dö Martel 
Türkiye başbakanı, dışarı işleri 
içeri işleri, adliye, ökonomi ve 
gümrük ve inhisarlar bak2.nluı 
ile memleketi alakadar eden 
meseleler hakkında görüşmüş
tür. Fransanın Türkiyedeki bü
yük elçisi de bu görüşmelere 
iştirak etmiştir. Aşaitdaki me
seleler tetkik mevzuuna teşkil 
eylemiştir : 

1 - Hudutlar ve hudut mü-
nasebetleri. 

2 - Demiryohı miinakalib 
3 - Ticari mübadeleler 
4 - Türk.iyede Suriyelilere 

ve Suriyede Türklere ait ~mlak 
5 - Hakkı hiyar sahipleri 

meselesi 
6 - Mali meseleler 
7 - Muhtelit istasyoslar 
Fraasa ile Türkiye arasmda 

mevcut olan dostane münase
betler ve Türkiyenin Şarkta 
Fransız mandası altında bu1u-
aan devletierle idame etmekte 
olduiu iyi komfuluk münase
betleri dolayısile bu noktai 
nazar teatileri tam bir teşriki 
mesai ve büyük bir doJtluk 
havası içinde cereyan etmiştir. 

Dışarı iıler bakanlığı Türk 
1rkından olan sekenesi hususi 
bir atatuya tibi olmalan itiba
rile lskenderun mıntakasmın 
idari bakımdan hususi bir re
jime ıahip ol.luitJnu hatırlat
ması üzerine bay dö Martel, 
Franıanın İskenderun sanca-

ğmın muhtariyetini muhafaza 
etmek ve bu husus hakkında 
iki hükumet arasında mevcut 
olan itilaflara riayeti temin 
eylemek azminde olduğu hak
kında teminat vermiştir. 

Fevkalade komiser ile dııarı 
işleri bakanı iki memleket 
arasındaki hududun dokunula
maz ve ihlal edilemez olan 
mahiyetini yeniden teyit hu
susunda mutabık kalmışlardır. 

Daimi hudut komisyonunun 
önümüzdeki içtima denesini 
17 haziran 1935 tarihinden 
itibaren Şamda akdetmesi ta
karrür etmittir. 

Hudut mıntakalannm uayiı 
ve huzurunu alakadar eden 
diğer kararlar arumda bu 
mıntakalarda işlenen cürümle
rin failleri ile bu mıntakalann 
haricinde işlenen cürümlerin 
failleri olup bu mıntakalara 

iltica etmiş olan kimselerin 
iadei mücrimin merasimi yapıl
maksızın mütekabilen iki hü
kfımet memurlarına teslimi ka
rar alhna alınmıştır. 

Bu ıırörüşmelerin mevzuunu 
teşkil eden bütün meselelerde 
tam bir noktai nazar ayniyeti 
mevcut olduğu anlaşılmışbr. 

Fransız elçlllğlndekl 
Ziyafet 

Ankara, 27 (A.A)- Fransa
nın Suriye •e Lübnan f evka
lade komiseri bay Martel An
karayı ziyareti münasebetile 
Franu büyük elçiıi bugün 
hususi bir öğle yemeği ver
miştir. Bu ziyafette dq işleri 
bakanı bay Tevfik Rüştü Aras 

Polonya büyük elcisi ve bayan 
Potoçka, İtalya büyük elçisi ve 
bayan Galli, Japonya büyük 
elçisi, Belçika maslahatgüzarı 
ve bayan Mottc, bay ve bayan 
Cevad Açıkalın, bay Dandu
rain ve bay ve bayan Alfons 
hazır bulunmuşlardlr. 

Fransa büyük elçisi bay 
Kammerer yine ayni münase· 
betle Anadolu kulübünde oir 
akşam ziyafeti vermiştir. Bu 
ziyafette başbakan İsmet İnönü 
Dış i,leri ve iç işleri bakanları 
İran, İngiltere ve Sovyet Rusy• 
büyük elçileri, Kamutay haı
kan vekili, Mısır ve Yui[oslavya 
elçileri, riyaseticumhur katibi 
umumisi ve başyaveri, kamutay 
dlş işleri encümeni başka•ı ile 
dıf işleri bakanlığı erkanı, fev
kalade komiserin refakatındaki 
zevat Fransa büyük elçilij'i 
erkinı ve daha bir çok zevat 
hazır bulunmuşlardır. 

Atat'urkUn huzurunda 
Ankara, 27 (A.A) - Reisi.., 

cumhur Kamil Atatürk bu?.Ün 
Fransanın Suriye ve Lübnan 
fevkalade komiseri kont Dö 
Martcli ve F ransanın büyük 
elçisi bay dö Kammcri kabul 
buyurmuşlardır. 

Dış işleri bakanı bay Tevfik 
Rüştü Arasın da hazır bulun
duğu mülakat bir saattan fazla 
sürmüştür. 

Dö Martel Surlyeye gitti 
Ankara, 27 (A.A)-Franıa

nın Suriye ve Lübnan fevka
lida komiseri bay dö Martelin 
yarın saat 10,40 da Adana 
trenile şehrimizden hareket 
edeceği haber alınmıştır. 

ıuç ortaiı olarak saltanat sür
•eii bir ıerefaizlik aaydıinu 
ltildirdi. 

Bu majrurane cevabı a-ön
) dermeie ~ar Yerdiii pn, 

Burası, bir çok odadan mü
rekkep, bir mermer mik'abı 
id. Muazzam bir kapıdan, sü
tunlarla süslü bir zemin katına 
giriliyordu. Tabut oraya ku
rulmuştu. 

Mavi renke boyanan Tavan
da bir takım resimler yıldızları, 

pi,tarlarile amansız bir muha
rebeye girişti. 

- Scnu Var - Yurduna ihanet eden Mülizim 

B. Franklen 
Almanyaya karşı 

lttif ak sistenıi 

Buy on 
askeri bir 
istiyor 

~------~----------~~----~--~--
Banşsever uluslar Birleşmelidirler 
Cenevre de bunu ilan etmek gerektir 

Fransa ile İtalya arasında, 
Roma mülakatı neticesinde 
imza edilen anlaşmanın Fransız 
mebusan meclisi tarafından tas
diki sırasında B. F ranklen Bu
y on, bu muahede He Fransanın 
Afrikada ltalyaya fedakarlıkta 
bulunduiunu ~e karşılık olarak 
Avrupada bir şeyler kazandı
iını, fak at b':l kazancın ne ol
duiu hakkında ıükütun muha
faza edildiğini söylemiştir. Hal
buki mua~edenin en esaslı kıs
mı bu noktadır. 

Bu sükuta rağmen, B. Frank
len Buyon muahedenin tasdiki 
lehinde bu ~unmuştur. Filhakika 
muahedede iki faydalı ıey 
•örmektedir. Bu anlaşma, bir 
taraftan daha ziyade uzahl
ması bir cinayet olacak birta
kım züçlükleri ortadan kaldır
makta, öte taraftan da bir siya
sa çizmektedir.B. Franklen Bu-
yonun fikrince B. Lava! Romada 
çok cömert davranmııbr! "Çok 
pahalı ödemiştir. Fakat bu, on 
senedenberi, intihabat kaygu-

lariyle İtalyaya karşı güdmüş 
olduğumuz gülünç siyasanın 
"fidyei necatıdır.,, 

Hatip bundan .sonra B.Mus$O
liniden bahsederek: " Gerçej'i 
seven, fakat Hitleı e, muabede
lerin yeni ba~tan gözden ge
çirilmesine ve İtalya ile Yu-
2'oslavyanın mutlak birbirinin 
hasmı olması lazımg~leceğinc 

inanmakla hata işlemi~ olan 
kuvvetli bir şahsiyet ,,oldujunu 
söylemiştir. 

Nihayet, gazet~lerin bütün 
hücümJerine rağmen, İngiltere
nin Almanya'ya karşı yürüdü
iü yolda hakh olduğunu, çün
ki Franı1aya hiç bir şey vad 
etmemiş oldu~unu hatırlatarak 

demiıtir ki : 

İngiltere ancak kendisine 
gerçeıri söyleyeni sayar. Onun
la görüşürken çekingeLlik he
zimettir. fngilterenin kapalı göz
lülüğü şimdilik tam bir halde 
şu halde İnıiltereye karşı çe
kingenlikten vazgeçmelil 

GAFFAR ZADE OTELi 
Ote:ı.· baştan başa yeniden boyatılmış 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 y:ne gös' erilmesini 
muhterem müşterilerimden rica ederim. 

ABDULLAH MOLALİÇ 
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Hatip, Alman tehlikesine 
karşı, Fransanın barıf dostu 
kuvvetleri birleştirmesini iste
miş ve bu kuvvetlerin başında 
olarak '1 en iyi asker o!an ,, 
Türkiyeyi göstermiştir. Son söz 
olarak ta şunları söylemiştir: 

- Artık vakıt kaybetmemeli. 
Hemen harekete ieçmeliyiz. 
Cencvreye iİtmek iyidir, fakat 
münakaşa etmek için deiil; 

Alman teslihab karşısında Fran
sa ile müttefiklerinin askeri 
bir ittifak kurdukJarıoı ve bu:aun 
11

yırtıcl millet,, tarafından te

şebbüs e.Jilecck kötü işlere 
karşı koyacaiını bildirmek 
için. 

F tansa kendi kendine gü
venmem ekle bir cinayet işli-

yememiştir. Kurtulması için 
deği~mesine ihtiyaç vardır ve 
bunun vaktı gelmiştir. 

B. Franklcn Buyin, sağ 
cenah, merkez ve birçok sol 
cenah sıralarında uzun uzun 
aJkışlanmlştır. 

Leh kabinesi 
r stifa Etti 

a lir 

Vaı-şova 28 ( A.A ) - Ge

çen hafta reisicumhur Mosiech

ye diktatorluğa müsavi iktidar 

bahşeden yeni teşkilatı esa,iye 

kanununun kabulünden dolayı 

kabine istifa etmiıtir. 

Kendini mahveden güzeli unutmaz. Mücellitlikle uğra· 
şırken vücudunu ve Fikrini gelecek harbe hazırlıyor ... 

Pek eski bir it deiil! 1933 
senesinde, sanş bakanlıiının 
meşhur Londra kulesinde, iha
netle ıuçlu bir zabiti tuttuğu 
haberi Londraya yayılıyor. Bir 
fotoıcraf çı, kulenin bahçeslıade 
mahbusun iezintisini tesadüfen 
fotograf plakı üzerinde tespit 
ediyor. Savaş bakanlıiı.ndan 
soruluyor. Memurlar istemiye 
istemiye, zabitin adını aiızla
rmdan kaçmyorlar! Hassa ala
yından Bayi Stevart. 

Zaten ada lüzum yok. Her 
kes için o artık 11Londra lm
lesindeki zabit,, tir. Mahkumi
yeti bittikten sonra bile bu 
utanç verici adı, görülmez 
harflerle, alnında taşıyacaktırl 
"The öffizer in the Tover ,, ... 

Bayi Steiart'ın hayatından 
çamurlu derin bir iz bırakarak 
bir kadın 2eçmittir. 

" Mari - Luiı: ,, 
Londra'nın ıert harp divanı 

önünde sarışın saçları, hak
kında biricik maliımat olarak , 
atılmış olan şu Mari-Luiz kim
dir? Geçenlerde Brest'de ya
kalanan "Büyük ayaklı,, Greta 
OsvaJd gibi bir casus mu ? 
Yoksa, ıöylendiii ıibi, büyük 
bir Alman sanayüciıinin kızı 
mı ? Yahut İngiliz gazeteleri· 
geçenlerde şimal şehirlerinden 
birinde ani ve esraren~z bir 
hastalıktan " öldürdükleri ,, şu 
ne idüiü belirsiz kız mı? 

Bayi Stavart kendisi de onun 
kim olduğunu biJiyor muydu? 
Onu sadece bazı Alman 
kabarelerinin yumuşak ve 
raklsh havasında görmüş
tü. Orada, cazm, şampanya-

nın ve flirt'in yan kesti~i kısa 
mahremiyetler esnaınnda, her 
hürriyet kabul edilir. 

Bununla beraber, o vakte 
kadar münzevi yaşayan ve na
mus örneği olan zabit bu ka
dımn hatıramndan kurtulamı
yacaktı. O kadar kurtu1amıya
cakh ki onun ha~m W!!- yar-

duna ihanetten i•rİ kalmadı. 
Mari - Luiz, belki de rezalet
ten korkarak, muhakeme da
:dkasanda ortadan kaybolduitJ 
halde, hain zabit yine onu dü .. 
tünmekten farii olmamlfbr. 

t7& numarala mahpus 
Maidıtone hapi.haneıinde, 

Bayi Steyart 178 numaralı mah-
pus olmuştur. MuumJupnu 
ilin ediyor Ya Alınanyada, Bav-
yeranın uzak bir köyünde, ya
hut Berlinin ıeua-in bir mahaJ
lesinde, kendiıi ıerbest bıra
kıldıa1 zaman ıükiitu bı'rakarak 
hakikab ıöyliyecek ve hacalet 
lekesinden onu temizliyecek 
ıarı uçla bir a-enç kız mevcut 
olduiunu ıöylüyor. 

Bu kanaati akrabalarına, 
dostlarına yazdıiı uzun mek
tuplarda bildiriyor ve zavallı 
hiç şüphe etmiyor ki ınt~llicens 
Seniı'in müthiı (M. 1. S.) da
iresi kurbanlannı öyle kolayca 
bırakmaz!. Bütün mektuplan 
a~ılmakta, her yazdıiı muka
bd caıuıluk teıkilitınm ıüzge
çinden a-eçmektcdir. 

Zira mahpus 178 diierlerine 
benziyen bir ıuçlu deiildir. Şe
refsizlik üniforması altında za
bitliii hala 2öze çarpmaktadır. 
Vaktile ordunun en okumuı, 
en çok ümit veren zabitlerin-
den .biri d~iil miydi? Polo gibi 
en şıddetlı sporlann heveslisi 
olan bu genç zabit, şimdi vü
cudu alçaklık işlerinde kulla-
nıhyo~. Belki, eski vazifesine 

,!on hır saygı olarak, hapisha-

nenin mücellithaneıinde çahş

tırıhyor. Aylarca ve aylarca, 
kitapların eski ciltlerini kopa
rarak onları yeni ciltlere ha· 
zırlamak onun l>iricik meıı•· 
lesi olmuştu. 

Bundan sonra da daha naı.ik 
bir iıe geçti. Yeni kapların 
yapıştınlması. 

Bir sır 
Vücudunun idmancılığmı kay· 

bet:nemek enditesi altında Bayi 
Ste vartm ıırrı .saklanmaktadır: 
En ieç üç sene ıonra serbest 
olacaktır. Hatta önümüzdeki 
mayıs ayında, kralın 25 inci 
saltanat yıldönümü ıerefine 
affedilmesi ihtimali de vardır. 

O şu kanaattadır ki serbest 
bırakılması yeni bir harp zama
nına tesadüf edecektir. Bu 
harbın tekrar ıerefini kazan
maj'e vesile olacaiını umuyor. 

Hayal 
Fakat bu ıırrın list katmda, 

kimsenin ırışemiyecegı bir 
yerde, Bayi Stevart, Mari Luiziıı 
hayalini ıaklamaktadır. Mabu· 
dunun çalikliiini korumak is
temesi onun içindir. Diğer mah-
puslar yatıp uyudukları vaklt, 
bekçiler onun hücresindeki tek 
iskemleye binip tepe pencere
sinden yıldızlara bakbğını gör· 
müşler ve ağzından, karışık 
cümleler içinde, daima ayni 
adın çıktı&"mı duymuılardır. 

i Z Mi R 
Yünlü Mallar Pazarı 

F. Kand.emiroğlu 
Yeni manifaturacılarda M. Kemalettin caddesinde 18 No. lu 

( Yülü mallar pazarı ) namı altında açtiğım mağazamda ( ıZMIR 
HALKAPINAR ) F abrikasınııı meşhur mevsimlik fantazi çulaki, 
kazmir, battaniye ve sair her çeşit mamulahm pek ucuz bir fi
atle satmal'ta olduğumu muhterem müşterilerime arzeylerim. 
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Ve mektubun okan•as1 bı
tince iki genç birbirine bak
tılar. ve aynı zamanda hayvan
larını mahmuzladılar • Artık 
Yedi suvarı Malatyaya doj'ru 
ko~uyorlar, uçuyorlardı. 

Miladın tam 800 üncü sene
sinin bir sonbahar günü. 

Y azıhaa ovası o pn mahter
den bir nümune idi. Bu tarihi 
ovanm içinde on binlerce. sayı
lacak bir insan kalabalıit milt
hit bir uğultu hali11i almıfb. İn
ıan avazeleri. at kişnemeleri, 
hay bny içinde bir çalkan•a
dır gidiyordu. 

On gündür devam eden harp 
bugün en müthiş Ye kat'i ne
ticeyi verecek derecede kı%1Ş· 
nııştı. Günlerdir büyiik bir mu
kaYemet fÖaterea milalimaalar 
aalip ordularının kahir tefev
vuku karıısında bozulmak de
receıine gelmiılerdi. Adama 
adam ıuretile batlıyan harp 
bu şekilde deyam ettiii mfid
detçe müslümaalar ka:ıanıyor
du. Fak.at son rtıaJerde cenıüı 
ıekli deiifmit Ye umumi ltir 
•avaı halini almıfb. Bu ise 
adetçe pek faik mevkide olan 
Bizans ordusuna ıaJeltenia yo
lunu açmıı gibi bir vaziyetdo
doğurmuttu. 

Uç beyleri çok mÜf)dU mev
kide kalarak son bir karar 
vermek üzere Abdülvahabıa 
toplanmı,larclı ki: 

Hooovayt! Hooo•aytf Diye 
bir nara ifittiler. Bu öyle bir 
.ıara idi .ki bunu taaımawak 
kabil deiildi. Beyler derhal ça
dırdan dııan fırladılar. Ve kar
tılarında Uç beyleri n.isi Ca
feri, Taranı ve arkadaılannı 
buldular. 

- Göktea mi indin? Hızır 
ınısnıl Diyuek beylerin hepsi 
birden el etek öptüler. Artık 
hepainia ••~İllçleria• paya• 
Yoktu. Bir aarmq dolqbr ıri
diyordu. Fakat vakıt nizikb. 
Ve Cafer meruimi kıaa kue
rek vaı.iyeti müzakere ettiler. 

V aziyeü bir erkim harp ka•
ta yışiyle tetkik ve ihata eden 
Cafer T aranı da alarak derhal 
harp sahasını ırezmeie ve vazi
Ycti tetkika çıkh. 

Battal ilo Taranın yetiımesi 
aalccrin kuvvei mane•iyesi üze
rinde büyük bir tesir yapb. 
Yeniden canlandılar ve bu hızla 

•ktamadek düşmanla ıbaşa baı 
Öyle bir döiü~ yaphlar ki bu 
lllukavemeti beklemiycn Bizans 
0 rdusu az daha bozuluyordu. 
l<urnaz ve iki yavuz ga.-ur 
olan imparator Nisefor ile baı
Vckil ve harbiye nazırı Leon 
bu tebeddülün sebebini anla
llla.kta gecikmediler. Onlar yal-
n.ı:z: Cafer iıe Taranın yetişme
•ıne meydan vermedan Malat
Yayı alacaklarına ve bu kat'i 
~~rbe ile Baidada kadar yü
ruyecek!erini tahminde ald n
lllışlardt 

~ Caferin yetişmesiyle her iki 
·lraf ordularında müsbet, menfi 
husule gelen maddi ve manevi 
tesir kendisini 2'Östermiş ve 
bozu!mak ü::ere olan Selman 
oı·dusu aradan bir hafta ıeç
ti2"i halde sarsılmak şöyle dur
•un bi~akiı ümitli ce11kle,iyor
~rd1 . imparator Nisefor ahva
:~ ~u gidişinden gittikçe yese 
'i~fudyordu. Çünkü halifeye 
~n erdi(i elçi de bu ıırada 

cı • 2 elnai4 •e meıhur cevabı 
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ı?etirmişti. Artık ha lif enin de 
kuvvei külliye ile çıkıp ırelmesi 
zün haline gelmişti. O takdirde 
ise yirmi gündür yalDJz hudut 
beylerini ma~lap edemiyen bir 
ordunun bu müthif kuvyet kar
fısında tutuoamıyacağı aşikar 
idi. Fakat ne yapsmdı çaresiz 
barba devam edecekti. Ve 
öyle yapıyordu· 

Eyltll ayıma üçüncü Cuması 
idi. Ve Yazıhan ovası ea müt
hiı harplarClan birine sahne 
oluyordu. Müslümanlat hücum 
ilzerine hücum yapıyor ve ma
neviyatı kırılan düşmanı bir an 

evvel imhaya çalışıyorlardı. 
Karşi taraf ta bugün mezbu
hane ı-ayret sarfediyordu.fkin
diye doiru düşmanda bonul
mak arzulan yüz ı-österdi. Ca
fer son bir hamle daha yaparak 
Bizanslıların merkezine, impa-

ratorun karargahına doiru 
saldırdı. imparator çarei halası 

zaman düşman ordusunun an
cak kurtulup kaçan kısmının 
ıon kısımlarının kar~ı daiı aş-

. tıklarım gördü. 
Halife ile Cafer kısa bir 

musfahadan sonra düşmanı ta
kibe ve aiır bir musalaha ile 
işi sailama bağ!amaia karar 
verdiler. Bir taraftaa da Cafe
rin bu muzafferiyetini kutlula
maktan geri durmıyan halife: 

- Nisefora haddini bildir

meliyiz. Bir daha baş kaldır
mamak üzere diyordu. 

Bizans surlarına Ankara ova
sında yetiştiler ve onları harba 
icbar ettiler. Fakat düşman 

burada da tutunamıyarak aiJ.r 
zayiatla Kostantaniyeye doiru 
kaçmakta devam etti. 

Bu kaçış ve takip edifin 
IODU fU oldu: 

Atış 
••• 

Ve atlı spor 
l{ufubu yazın faallyetc:a 

Geçec~ktlr 
Bir faallJ0t progrt:Jmı 

Hazırlanıyor 

Şehrimizde atış ve atlı spor 

kulubunun tesisi hazırlıkları 

tamamlanmıştır. Yakında ilk 

müessis azalann iştirakile bir 
faaliyet programı tanzim edi
lecek ve ondan sonra faaliye

te geçilmiş olacaktır. 
Muhtelif hususlar hakkında 

Anbrada ki ath spor ku!ubile 
temaslar yapılmış, lrulubun at 

pansiyonu ve kulub binası 

projeleri getirilmiştir. Şehrimi

zin münasib bir yerinde bir a.t 
pansiyonu inşa edilecek 'abf 

ve atlı spor faaliyetine yaWI 

geçilecektir. 
Her iza kullanaca§'ı atlı ken

disi temin edecektir. Atlı apor 

azaları da haftanın muayyen 

günlerinde toplu g-e%İntiler ya
pacaklartır. 

. ...... ·-···-·-· .......... 
Hırsızllk 

İkiçeşmelik Kestelli cadde

sinde 125 numaralı tahmis 
Ömer oilu Alinin kavanozun
daki iki kilo kahve ıeçmiıi 
bozuklardan Kevgilili Bekir 
tarafından çalınmakta iken 
hırsu; yakalanmıfbr. 

Sahile• 

Çok asri bir hutula malik bir möble dahilinde mevzu bu ahi
ze : S~kiz_ lambah, ve yirmi adet tuli mevce 2'Öre ayar edilmit 
devr~ı,. 1:> me~~dcn 2000 me!rex~ kadar ~an bu ahize, radyo 
ve muzık fennınm en 5on tekamulabm nefsınde cemetmiıtir. 

Yüksek tevettürlü hususi deneli bir pentod ve deiişen has
sasiyetile müşterek çalışan antifedinır lambalan vasıtasile ma
kinenin her tüli mevcde aynı mükemmel randımanı vermesini 
temin eder. 

HAKİKi RADYO ~ 
4'9 

Satış yeri : ARTHUR VET1",ER ( Sahibinin Sesi ) 

Saman İskelesi 22 Telefon : 254 7 
3 - 150 ( 411 ) 

firarda buldu. Esasen kuşıdan 
Baidat tarafından tozlar sütun 
sütuft havaya yülcseldiiini gör
müttii. Bu olsa olsa halife ve 
orclusu olabilirdi. 

Harunureşit ile Cafer bfttüu 
ordu ile Üıküdara srelerek 
yerleştiler. Nisefor sulha talip 
oldu ve eski muahede ahki-
11unı tamamen kabul ve riayete 
mecbur edildi. Geri döndüler. 
Fakat halife Malatyada bir 
hafta kaldı. Cafer ile Klero
menia Taran ile Denanirin dü
iünleriade bulunmak için ... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t 

:Y=e=t=-y==E=XT=R=A~O~k~u-madan 
Geçmeyiniz 

Hakikaten öyle idi. Ve ha
life meydanı barba yetiıtiii 

- - Bitti 

Cuma maçları 
Altay mı galip? Altınordu mu? 
Lik •açlan •D hararetli dev- bir şekilde neticelenebilmesi 

resine girdi. Cuma srünü kar- için her iki tarafın çok aakin qe 

fllaşacak olan Altay - Altınor- ıirÖrerek oynaması hakemin de 
du, Göztepe - izmirspor takım- sert oyuna müsaade etaemeai 
lan maçnua neticesi hemen lazımdır. 
hemen, 1935 senesi şampiyo- Hakemin zaten 
nunu meydana çıkaracaktır. Pu- milsaede etmediği daha evvel 
antaj vaziyetinde birbirlerini ki idare ettiği oyunlardada 
çok az bir farkla takip eden görüldüiü için yalnız her iki 
bu dört kulüpten bilhassa Al- takım oyuncularının sakin oy-
tay - Alhnordu karıılaımuı en. namalarını temenni etmekteıı 
mühimmidir. başka bir tey kaJmayor. 

Altaylılar bu maçta ialip ge- · Saat 16 da günün soa maçı 
lemezlerse ıampiyon olmak ih- olan İzmirspor - Göztepe ta-
timali kalmayacak galip gelir- kımları karşılqacakbr. Gözte-
lerse de şampiyonluia bir adım peliler ıp.mpiyonluia doiru 
daha atmış olacaklardır. Göz- yürürken kendileri için çok 
tepeliler de Altınordu ile pu- ehemmiyetli bu oyunda da ga-

, vantajda bir olduklarından on- lip gelce-ekleri ta.biidir. Yalnız 
ların da bu müsabakada ialip İzmirsporlulana da geçen Kar-
2'elmeleri lazımdır. Galip ırelir- fıyaka maçından soara takım-
lerse 935 senesi şampiyonluğu lannda bazı değişiklikler yap-
Altay, Albnordu ve Gödepe hiı söylendijine sröre vaziyet 
takımları arasında paylaşılması deiişecek demektir. 
li:z.ımdır. Cuma günü yapılacü olan 

Cuma maçları bu müsabakalann neticesi yüz-
Saat 1 O da karşılaşacak olan de doksu ihtimalle İzmir şam-

Şarkspor -Türkspor (A) takım- piyonu meydana çıkaracaktır. 
ları maçı her iki kulüpte ayni Kaptan 
derecede olması ve puanlarının 
da düşük ofması dolayısile o 
kadar ehemmiyetli olmıyacakbr. 

Saat 12 de yapılacak K. 
S. K - Buca maçında da 
son zamanlarda gittikçe tarak
ki eden Buca takımı cezalı 

oyuncularının da ceza müddet

leri dolması dolayııile bir kat 
daha kuvvetlenmiş olduj'unda• 
Karşıyakalılar kuvvetli bir kad
ro ile çıkacaktır. Bu vaziyet 
karşııında Karşıyakalılar dik
katli oynamazlarsa Buca ya karşı 
iyi derece alabilmeleri ihtimali 
azalacakbr. 

Saat 14 te Yukarda da yaz
dıiımız iibi Altay - Altınordu 
takımları karşılaşacaktır. Bu 
maçı her idare ettiii maçta 
dürüst hareketlerile kendini 
sevdiren K.S.K tan bay Esat 
idare edecektir. Oyunun iyi 

··-Bucada musıki 
Kolu 

Buca Cumhuriyet Halk Fı~
kası tarafından bir Musıki ko
lu açılması düşünülmüı ve bu 
kol menfaabna olarak geçen
lerde Elhamra sinemasmda iki 
müsamere verilmişti. Musıki 
kolu için bir Piyano, dört Ke
man, iki Armonik, iki Manço, 
beş Mandolin, bir Viyosonsel, 
iki Flüt, bir Trambon, bir 
Büylü, bir Salcsifon, bir Baso, 
birde Caz alınacaktır. idare 
heyeti geçenlerde seçilmiş ve 
bu kola iştirak etmek isteyen 1 

amatörlerin kaydına başlanmış
tır. 

Fakat bu takımda mademki 
1 

Mandolin de var dır. Hiç ol
mazsa bir kaç da Kitara ol
ması lazımdı. Bunun da dütü
nü1ecej'ini umar muvafakiyetlcr 
dileriz.. 

·':'""" • .. - •• 'J • -.. - ... • : i:-_ .. • 

Çünkü: 
Krem Pertev senelerin 

cilde yaptığı fenalığın 

en güzel tamircisidir. 

Bıçaklan Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERİDÇlLER No. 1 

1164) 38 - 78 ( H 3 ) _, 

·'I -

Başdurakta İmam hanı ki 
raya verilecektir. 

1 

Taliplerin mezkur han kah-

ı 
vecisi Seferihisarlı Sabri Ça-

l vuşa mülacaatJarı. ~ 
44JJW' •• ıo ..;.3 (406} ı 

Doktor 

Fahri Işık 
lmıir Memleket Hastanesi 

Rontken mütchaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yürüycmiyen ve bilhassa 
RAŞITlK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavHeri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 4-13 (218) 

lzmlr lflls masasından: 
Müflüs Birgili zade birader-

• ler şirketine ait muhtelifükins 
manifatura cşya5ı 8/Nisan/935 
tarihine müsadif Pazartesi gü
nü saat 14 den itibaren Os
maniye caddesinde kain ma
i"azada açık arttırma suretile 
peşin para ile ve derhal tesli
mi şartilc ve yüzde ilci buçuk 
dellaliye mü~terilere ait olmak 
üzere satılacağından taliplerin 
her iÜn mezkür saatlarda ma
ğazada bulunan satış memur
larına müracaatları ilin olunur. 

421 (900) 

Gerek nakletmek ve gerek 
her hangi bir sebeple ev eş
yanızı ve yalnızca mobilyenizi 
açık arttırma usulü ve yahut 
paurhkla satmak istersem 
ıloğnıluk ve kanaatı kendisine 
~slek edinmiş olan fırsat art• 
brma salonuna uğramadan :ma• 
mızı sat.mayınız. Çünki bu mü
essese size bütün kolayhldan 
gösterecek ve eşyanızı en yük
sek fiyatla Ye 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) 

Müjde 
Tecrübesi Parasız!. 

DÜNYANIN EN BİRİN el 
TIRAŞ BIÇAGI 

Kırmızı Ay 
gelmiştir 

10 defa tıraş edeceği 
garantidir 

Bir defa kullanan katiyen 
başka bıçak almıyor 

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

13 -13 (316) 

..... «" 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali A~a~ 
ikametkihını Birinci Kor

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

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Teicfrmu: 345 

(25) H.3 
tr":-"~~~~~~ 

lzmlr beladlyeslnden: 
400 lira bedeli keşifli Şev

role otomobil şasesi üzerine 
cenaze nakline ma.bsus karoseri 
yapılması işi belediye başka
tipliiindcki şartnamesi veçhile 
ve açık eksiltme ile 13/4/935 
Cumartesi giinü saat 16da ihale 
edilecektir. ~·.ştirak için 30 lira 
muvakkat teminatle söylenen 
iıÜn ve saate kadar komisyo-
na iclinir. 908 (417) 

29-3-8-11 
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Dünyanın en eyi 
J\ad.yota.Tmdan 
Siridir 

E D İSO N Müesses~si 
AFİF .ŞEŞBEŞ 

'TE. 1. E FON 

2517 İZMİRı&amanİskelesi K~ 26 

Karahisar Maden Suyu 

t 

• 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir 
Bardak içiniz 

Yeni İzmir 

Karşıyaka Bayraklı Mahmut sokaiında 13 numaralı ev 
Buca aşağı belediye caddesinde 65 eski 75 taj numaralı 
kahvehane 
Buca aşağı mecidiye ., 1-2 numaralı kahvehane 

., ,, Nalbant Mehmet sokaiında 46 eski No. lu fırın 500 

., ., ,. ,, So. 48 eski 32 taj No. lu dükkan 100 
" .. Ç:ıy .. 4 .. 2 .. .. .. 200 
,, ,, Dokuz çeşme ,, 27 ., 19 ., ,, ,, 200 
,. .. Zambak ,, 2 ,, 2 ,, ,, ,, 100 
" Yukarı intikam ,, 31 ., ., 40 
., ,, Zafer ., 62 ., 48 ,, ., kahvehane 550 
.. .. " .. 7 .. 7 .. ,. dükkan 200 

Bardakçılar Safahat ,, 21 ,, 23 ,, .. ,. 350 
.. " .. 19 " 21 " " " 350 

Bornova T opçukuyu ,, 9 ., 200 
,, .Şadıvanlı çarşıda 21 ,. 5 ., ,. ,, 150 

Ka ata ş Mısırlı caddesinde bila numaralı tarla 15,000 metre 400 
Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peşin para veyahut mübadil 

ikinci tasfiye koponıle ödemek üzere mülkiyetleri 4-4-935 Per
şembe günü saat 14 de ihale edilmek üzere müzayedeye konul
muştur.Ta liplerin o sactte Milli Emlak müdürlüiüne müracaatları. 

21-25-29-1 821 (381) 

lzmir Memurları istihlak 
Kooperatifi Bakkali)·esi 

Her aile reisi evinin erzakını satın almadan önce bir defa 
kooperatifin modern bakkaliyesine uğraması kendi menfaatı
nadır. 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 

26-26 (157) (Eski iğdeli Kahve) 
Telefon 34,5 

. 
~eni Asır 

işçi aranılıyor 
ADANADA MİLLİ MENSuCAT fabrilr:uının yeni tesis edilen 

iplik makinaları ve dokuma tezıı-ahlarında çalışmak üzere 600 
kadar işçiye ihtiyaç vardır. 

j 1 - İplik makinaları ve dokuma tezıihlarında çalıfmış ve 

1 

işe vakıf olmalıdır. 
2 - Eski iplik makinalannda çalışan bir ifçi on bir saat 

l mesaisinde 150 - 200 kuruş kazanır. 

1 

3 - Dokumada iki tez1ih kullanan iyi bir iıçi ise yine 11 
saat mesaisinde beş top çıkarır ve beher top için kırk kuruş 

' ücret aldıiına nazaran 200 kuru~ kazanır. 
1 Yeni tesis edilen makinalarımız son ıistem olduiu için bu 
1 makinalarda iyi bir surette çaışan amelenin daha fazla kazana-

bileceii kuvvetle muhtemeldir. 
4 - Fabrikanın işçileri için kendi aralarında tesis edilen 

istihlik kooperatifinden bütün ihtiyaçları piyasadan daha ucuz 
bir şekilde temin ve tedarik edilir. Bekir ameleler her zaman . 
kooperatifin lokantasında sıcak ve nefis yemekler bulabilirler. 

5 - Fabrikanın hususi hastanesi va daimi doktoru olduiun-
da11 her basta amelenin tedavisi fabrikada tarafından 
temin edilir. 

6 - Fabrikamızda çalışmak arzusunu izhar eden amelenin 
Adanaya kadar tren ve vapur masrafları fabrikaca temin edilir. 
Şu kadar ki bir i'çinin en aşaiı bir sene fabrikada çalışmaiı 
taahhüt eylemesi şarttır. Bir seneden evvel işini terkeden için 
yapılaa masraf ist •hkakından tevkif edilir. 

7 - Toplu surette amele geldiii takdirde bunları yatıp kalk
maları için fabrikanın amele evlerinden altı işçiye bir oda 
tahsis edilir. 

8 - Umumi hıfzıssıhha kanunu mucibince işçinin on iki 
yaşından aıaiı olmaması ve on iki yafıadaıı onaltı yaşına kadar 
olanların ise yalnız ıündüz mesailerinde bulunabilecekleri cihetle 
fabrikamızda çalışacak amelenin ea ziyade onaltı yatından 
yukarı olanları kabul ve tercih edilir. 

Müracaat mahalli : Mezkür fabrika İzmir ve havalisi mümessili 
Ahmet Etem Buldanloilu Gazi bulvarı 

Telefon 3991 T elıraf Ehem 
2-4 (402) h.2 

Paris Panayırını 
--Ziyaret Ediniz .. 
18 Mayıs 1935 

1935 e 

ten 3 Haziran 
kadar 

ıı-eneral konsolosluiuna yahut Izmir Fransız tıcaret 
oduma müracaat edilmelidir •.. 

Kanzuk öksürük şurubu 
es lropektoral ) 

En muannit öksürükler, bronşit, nefes darlığı ve boğma
canın kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlar da vikaye edici 
tesiri şayanı dikkattir. Her ecz'Bnede bulunur. 

·::'!;,.."".,. . . .• }" ·. 1 ' • • • 

Türkiye Zi . aat Bankası lzmir 
Şubesinden: 
Mevkii Sokaiı Cinsi No. 
Yol bedesten dükkan 18 
Buca İstasyon caddesi hane 21-57 

,, Köprülü dükkan 10 
Bayraklı Kanarya hane B 
Mirikelam hanında iki dükkan 12-16 
Karantina Bülbül hane 54 
Tepecik Bahçe sokak dükkan 20-18 

Yukarıdaki emvalin icarı 29-3-935 tarihinden itibaren müza
yedeye çıkarıldı. İhalesi 18 Nisan 935 Perşembe ıı-ünüdür. Kira
lamak istiyenlerin yüzde yedi buçuk pey akçesile birlikte ihale 
ıı-ünü saat 14,30 da Bankamıza müracaatları. (909) (416) 

,... . 

.. -~-·--"'"• 

N t 1 1 
Kabartma, Sailam Bııyalı umro aj iç n B" N 1 ına umara an 

En mükemmel olarak yapılır. Daima HAZIR bulunur. 

MAHALLi MÜRACAAT : İzmirde Birinci Belediye cad
desi 2 numarada Muzaffer. 

1 - 15 (407) h 3 

Deııizyolları acenteliğinden: 
Denizyolları işletmesi vapurlarına İzmir limanında tahmil 

veya bu vapurlardan tahliye olunacak eşyayı ticariyenin tah
mil ve tahliye ücreti bir sene müddetle talibine ihale olunmak 
üzere 21 Mart 935 Perşembe ıününden itibaren 20 ıı-ün müd
detle münakasaya konulduğundan taliplerin 10 Nisan Çarıamba 
günü saat 15 te ızmir acentelik binasında yapılacak açık iadir
aeye iştirakleri ve bu baptaki şeraiti anlamak istiyenlerin şim
diden acenteliiimize müracaatları ilan olunur. 

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

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

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

Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı N o. 3 

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

Biıumum 1'ire Çif tçi ieri Ko1Jperatıf 
Ortaklarına 

Şirketimizin senelik alelade umumi heyet toplantısı 2 Mayıs 
935 tarihine müsadif Perşembe ıünü saat 10 da Tire belediye 
salonunda aktedileceiinden o iÜn bütün ortakların hisse senet
lerini alarak toplantıya gelmeleri rica olunur. 

idare meclisi 
RUZNAME! MÜZAKERAT : 
1 - Meclisi idare ve mürakıp raporlarının okunması : 
2 - 1934 Senesi blinçosunun tetkik ve tasdiki ile idare mec

lisinin ibrası. 
3 - Kura ile çıkacak iki aza ile müddetleri hitam bulan mü

rakiplerin yeniden intihabı ve mürakip ücretlerile idare meclisi 
huzur haklannın tayiai. 

4 - Meclisi idare raporunda a-österilen temettüün suret ve 
zamanı tevzii hakkında karar ittihazı. 

5 - İ•tifası habul edilen azaların yerine idare heyetimiz ka
rarile alınan iki azanın azalıklarının tasdiki. 

6 - Ortaklar tarafından verilen 31-1-935 tarihli dileklerinin 
okunması. 

7 - Ortaklık esas mukavelenamesinin 18-99-20-40 ıncı mad
delerinin tadilile karara raptı. 

8 - Lüzumu halinde hariçten para istikrazı için idare mec
lisine selahiyet verilmesi ve miktar ve faiz nisbetinin tayini: 

9 - Emvali iayri menkule alım ve satım hakkında idare 
meclisine selahiyet itası . 

10 - idare meclisince isimleri ıı-österilecek ortakların ihraçları 
hakkında karar ittihazı . 902 ( 422) 

Emlal< ve Eytam Bankası i dare 
Meclisinden: 

1934 senesi umumi heyetinin idiyen içtimaında 1935 senesi 
için Bankamız mürakipliklerine bay Muvaffak Rifat ile bay 
İhsanın yeniden intihap edildikleri Ticaret kanununu 352 inci 
maddesi mucibince ilan olunur. 951 (413) 

lzınir Def rdarlı~ında:ı: 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına ıöre 

haczedilmış üçüncü Karataş mahallesinde ıelamet sokaiında 
kain 26 sayılı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müd
detle satılıia çıkarıldıiından pey sürmek istiyenlerin defterdar-
lık tahsilat kalemine müracaatları. (420) 906 

29 - 5 - 12 - 17 -



uayenehane Na li 

DoKtor 
o at·zma Ve Bel Ağrılarına 

Mem' ek et hastanesi 
Dabihy.! 11 ırütehassısı 
uavcne.ıanes m 2 nci Bey-

e· so •a§'mda 6j numaraya 
DlK :hn. ·tir. Te'. 3Q56 

Ev :ı.ant,na tramvay cad
dec; ı'lo. 596 Tel. 2545 

ane 
lkirıcı Kordonda Alman 

konsoloshanesı arkasında 
426 eski 166 yeni numaralı R 
iki katlı altı odalı konforu 
haiz bir ev kiralıktır. Gör-
mek istiyenlerin İkinci Kor-
donda (189) numaralı Bay Is 
ınail Hakkının hanesine mü-
racaatlan. 9- 1 O 

Do tor 
•• 

Doktor Ali Riza lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

UTEHASSISI 
Telefon : 2987 

._.,~~~~ 

Tal ebe Velilerine 
1 

İlk ve orta mekteplerde oku- 1 
yan ve her hangi bir dersten 
geri kalmış çocukJara ders ve- N 
r_ilir imtiha~~ yetiştirilir. Mual
lım derslerını evlerde verir. ı.s
tiyenlerin gazetemiz idare mü
düriyetine müracaatları. 26-8 

=============~~------

• • 
ır i Sınıf-

Lüks Otel 
Biitiiıı lznıirliler huı·ada buluşurlar 

=== Tepe başı Beyoğlu === 
MU t clrl: BUtUn lzmlrlll rln t veccUhUnU 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

~-

mum Hastaların ı azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi Jüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
l~asık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tab
'loğan çocukların vücutlarındaki iğriliklcri doğrultma ci, 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
lukları doğrulbnak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan • 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE .MuESSESESı VE ESERLER! 
lLE RAGB'ST ve 1Tı!\1AT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

ahrl za, 
Bey tarafmnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
17- 20 (355) S.7 

kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

J_ 
o an Zon da 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz. kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Silindir içi : Spesiyal Zonguldak kalıtesi de gelmiştir. 
.~ngfllz An ra~I : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

ınuesscseden temin edebilirsiniz 
Fiyatlarda rekabet kabul e~iyecek derecede tenzilat 

vard(:ıs Satı mahi.:ılli : Kestane pazarmda No. 10 
5) Telefon 3937 

NEVROZIN 

NEVROZIN 

NEVROZIN 

ENVROZIN 

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

TAZE TEMİZ UCUZ ~ 
• 

iLAÇ 
HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Bama.i Ifüzhet 

Sıhhat • 
czanesı 

Baıdurak Büyük Salepçıoğlu hanı k rşısında 

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

Bütün Türkiyeiçin umumi sahş yeri İstanbulda Bahçeka
pısındn ZA AN ecza deposu olup şehrimizdeki 

depolarının hepsinde vardır. Israrla 
N isteyiniz. 

ALG PAN 

Anneler Çocuklarınız 
için ilk , ama va 

A e 

~AKTiı_ 
ile başlayınız 

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

L A k t • Çocukta hazımsızlık, a in sancı, ishaJ ve ku~mal~ 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

Gri • 
ı önlemek • • 

ıçın 

Kat p 
TABLETLERi 

Baş Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 
Temamen Geçirir 

ismine Dikkat Ediniz 

2 adetlik kOtusu 7 ,s kur ur 

- {n hÜyÜlr lr.03 bende .. 
IJl)lll 
1111· 

fraş 
hıçağıdtr. 

Jmum Deposu 
Sulu han Cvarnda ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 
Ticarethanesidir. 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve :Falıri ka ı: hmırılo Hulkapınardadır 
Yerli PamuAundan At, 1 aggore, K.öpekbaf, DeiJirmen, 

Geyik ve Leylak Markalarını lıavı lıor nevi .Knbot hczi 
ıwaJ eyl.,mekte olup mslları A vrupamn ayni tip rneoHu 

ca t ıııa faik tir. 

Telefon lfo. 2211 ve 3087 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

(H 1) Per. 

Jn~natmı~ ıçuı atidekııbtıy çlarınızı pek ur.uz f ıyatlar]a 
teıntn etmek istersenız Halim aga çar~ısmda 

K valah asan Nuri 
tıcarotlıane~inA ınii racaat elli niz 

Ç i N T O 
,uk d mir ve her ne ·1 çiç kli 

Çıni ve levazımı sılzhlyeden llivhalar ve bunlaım 
te/e11üatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ı•e her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve lngiliz künkleri ve bunların te/eTtuatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
erli Ç ola , Büt ar 

ii ai Ş 



• 
~ 

Sahife 1~ 
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Yeni ASii" 29 Mart 193& 

BAG, SEBZE, TÜTÜN FiDESİ, KİMYEVİ GÜBRELERİ 
~a ınızdan 

F r;;.lelli Sperco 
Va11ur Acentesi 
RO, ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru 8 nisan

dan 11 nisana kadar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 20 martta 
beklenmekte olup yükünü bo
talttıktan sonra Anvers, Ams
terdam, Rotterdam ve Ham
burg limanlan için yük ala
caktır. 

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

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ROLAND motörü 20 martta 

Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacakbr. 

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

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
TAMESIS vapuru 19 Martta 

İ:ı:mirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

RINOS vapuru 20 nisanda 
( Do2-ru ) N evyork için yük 
alacaktır. 

tSERVİCE MARİTİM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda 

1ıir muntaz am sefer. 
PELES vapuru 6 nisanda 

gelip 7 Nisanda Malta. Bar
aelon, 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 
ki değişikliklerden acenta mes
uliJet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2050 

Eczacı başı 

S. Ferit 
• Şifa eczanesı 

Sıhhi ve tuvalet korsaları 
Fenni g;;zıük 
Göbek, kasık baiları 
Lastik eşya 
Hassas 

B-ırom.!tr 

Derece 
Tuvalet çeşitleri 
Daima her yerde 
Çok ucuz 

ve 
Çok tazedir 

Doktor reçeteleri azimi 
aür'atle hazırlanır 

Size de 

S. f'erıt Şifa 
eczanesini 

tavsiye ederim 

l'ı. v. 
W. F. H. Van Oer 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
AL~YA vapuru 21 martta 

Anver, Rotterdam. Hamburg 
ve Bremen limanlarına hareket 
edecel,tir. 

AKKA vapuru 31 martta 
beklenivor. 4 nisana kar AN
VERS, Rotterdam ve Hamburg 
ve Bremen liman~arına yük 
alacaktır. 

SAMOS vapuru 15 nisanda 
bekleniyor. 1 nisana kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

DERINJDE vapuru 5 nisanda 
bekleniyor. Anvers, Hamburg 
ve Bremenden yük çıkaracaktır. 

ARMEMENT H. SCHULD 
Hamburg 

NORBURG vapuru 31 mart
ta bekleniyor. Hambur ve An
versten yüt.: çıkaracaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHA VS 
LINJE D/S A/S SPANSKE

LINJEN - OSLO 
BANDEROS vapuru 23 mart

ta bekleniyor. Dieppe 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 STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXILONA vapuru 2 nisanda 

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

EXMOUTH vapuru 19 ni
sana doğru bekleniyor. Nev
york, Filadelfiya ve Baltiınor 

limanları için yük alacaktır. 
EXCELSIOR vapuru 3 ma

yısa doğru bekleniyor.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 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

zn ir Defterdarlığından: 
lssiıinin vergi borçlarından ötürü tahıili emval yasasına göre 

haczedilen Karşıyakada Fahrettin pa~a caddesinde yanık 64 sa
yılı hane arsasını tekrar 13-3-935 gününden itibaren 21 gün 

müddetle müzayedeye çıkarıldıiından pey sürmek istiyenlerin 
dtttardarlık tahsilat kalemine müracaatlan. 

26-29-31-2 878 (404) 

için mücerrep kimyevi gübrelerimizi 
CEZAIR HAN - Yemiş Çarşısı 

I Z Mı R 

katiyetle tavsiye ederiz. 

Telefon : 3809 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

DHE ELLERMAN LINES L TD. 
OPORT A vapuru 21 mart

ta Liverpol ve Svensea' dan 

FLAMINIAN vapuru yirmi 
iki martta Liverpool ve Svan
sea 'dan 

THURSO vapuru halen li

manımızda Londra ve Hull için 
yük almaktadır. 

DELOS vapuru 21 martta 
Bremen - Hamburg ve Anvers

ten beklenmektedir. 

NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurlann isimleri üzerine mes'u 

liyet kabul edilmez. 

JEROM PUSIÇ 
VAPUR ACENTESi 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 

PREDSEDNIK KOPAJTtC 
vapuru 8 nisanda limanımıza 
gelerek 9 nisanda Pire, Kan
diya, Kalamata, Triyeste ve 
Yugoslavyanın limanlarına ha
reket edecektir. 

UNA vapuru 22 nisanda 
)imanımıza gelerek 23 nisanda 
Pire, Candie, Calamata, Tri
yeste ve Yugoslavyanın liman
ları için yük alacaktır. 

G. PAPA Y ANNAKİS 
AY AZONI vapuru 31 mart 

tarihinde limanımıza gelerek 
ayni gün Pire, Selanik liman
larına hareket edecektir. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 
J. Pussich acentesine müracaat 
ediniz. Kordonda Cemal Cen
deli han 13-14 (Tel.2548) 

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

AZ PARA iLE BOL 
ISI ::K: 

Y ALNiz iÇi GAZLI 

Larr· hala.-ı Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, ı-elef on 

PEŞTE~1ALCILAR 

~lalzenıesi Deposu 
77 - 79 Tel. 3332 

Yaşasın Nasirol I'!.. emal 
Nasır lacı 

Eczacı Kemal Akta~ mustahzaratından ( Nasirol Kemal ) na
sırı 3 günde yok ediyor. Benim gibi rahat iskarpin giyecek 
yaşasın eczacı Kemal Aktaş, yaşasın Hilal eczanesi diyeceksiniz. 

O o y ç e Or i y a n t b a n k 
DRESl)NER RA~K ŞURESI 

IZMiR 
:\IEBl\J•:;r,ı : ııı.:ıu.ıx 

Almanuaaa 175 ~ulJt"BI Mevcuttur 
~,·ı ıua\·u Vfl ılıı:raı akçcaı 

lliG,000 000 l{a ı hsııll\rk 
TürkıJ"de t:\nlırlcrı: 181A~BUL ve IZ~lfll 

Mı8ırda ~ulıderı: I\AlllHE ve ISKENDERIYE 
Her tiirlii banka ınuaınelfıtnı ıfa ve kabııl eder 
•ALMANYA HA ~eyahnt, ıknıııet, talısil ve saire içi o 

en E>bvf'n ~"rnitlıı HEOIRTER\lA RK satılır.• (h-1) 

Vapurculuk Türk Anonim 
SiRKE Ti 
İZMıR -İST ANBUL 

Haftalık Muntazam LUks Ekspres Postaları 
4 NİSAN 935 tarihinden itibaren sefere başlıyor. Her 

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

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

GALATA RIHTIMINA YAN AŞIR. 
Tafsilat için : Birinci Kordonda numara 92 acentesine 

' müracaat. Telefon 3568 , 
Ademi iktidar 

"V" ~ 
\'akitsiz ilıtiyarlık 
HOBllOBiN 

., 

H b• t bJ tJ • • Erkeklerde ormo ın a e erı . vakıtsız ih-
tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
liiini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

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

7 - 40 (376) 

"[~~~--------------------' Üşümekten mütevellit iztıraplara karşı 

En seri Tesir, en kat'i Netice 

~--
~' 

·ı) 
Grip, nezle ve soiuk 
algınlıklannda 

bilhassa müessirdir 

GRi 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
E Romatizmalara ~ 
~ ehemmiyetle tavsiye E 
: edilmektedir. E . . . . •••••••••••••••••••••••••••••• 

G. 
R 
• 1 

p 
• 1 

N 

Bat ve diş 
ağrılarını sür'atle 

dindirir 

PiN 
• ••••••••••••••••••••••••••••• . . 
E Kırıklığı ıiderir, E 
: bel ve adele : 
~ ağrılarını keser S . . 
••••••••••••••••••••••••• il 111 

~·wüıun·eczaneıerae·süıünür:··l!ıaıi··.;::;··1<ürü··ıür·: .................... ·:.::.:·-..·-· ·-· ................. ·-··-·-· ·-· ....... _ .. _ ............ ·-·-··-· ·-· ·-·-· ·-· ·-·-· ·-"-· ........ :. 
1 Mayıs Bayramı S.S.C. 
Birliğinde Geçiriniz 

1 Mayısta yapılacak ıenlikleri görmek için S. S. C. Birliiine 
gidiaiz. 

S. S. C. Birliiinde seyaha•ınız esnasında ıördükleriniz, üze
rinizde unutulmaz tesirler bırakacaktır. 

1 Mayıs bayramları 3 ıün sürer. Her tiyatroda ve her ku
lüpte hususi surette hazırlanmış temsiller olacak, tam bir kon
ser serisi verilecektir. 

S. S. C. Birliğinde samimi ve yürekten bir kabula mazhar 
olacaksınız. Tur fiatleri mühim nisbette tenzil edilmiştir. 

İnturist S. S. C. Birliğinde 20 günllık bi; seyahat tertip 
edece~. Odesa, Kiyef, Harkov, Moskova ~ehirleri ve Dinyepr 
elektrık santralı ziyaret edilecektir. 

Vapur İstanbuldan 18 Nisan 1935 te kalkacaktı. 
İstanbuldan gidip gelme 20 günlük turun fiatı: 
Turist kategorisi. 321 Türk lirası. 
3 ünc,ü kategori 201 ,, ,, 
Diier şehirleri ziyaret için ıerek yalnız başına ırerckse grup 

halinde seyahatler tertip edilecektir. 
Malumat almak için inturiste aşağıdaki adrese: 
Galata Hovagımyan han 2 inci kat 
Telefon 4 - 2 • 5 -O - 1 

4- 2 - 3 - 5 - 8 veya 
Acentalarımız olan NATT A VE iTA YA müracaat ediaiz. 

1 - 3 (415) 


