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r~amulatı Sandal-
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 
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r 1ım]mriycliu Ve Cumltw·ıyet J~serinin 11C'kçisi, Sal)(llt/an ('ilmr Si.11asl Gazclc<lfr · Yeni Asır matbaasında basılmış' ır. 

Aians ve 
lzmir gazeteleri 
.. Gazetelerin ne kadar ağır 
0dcvlerle karşılaştığını bilmi
Ycn var mıdır? Böyle ikc!? acun 
2azetcleri arasında en dağınık 
le düzensiz şartlar icinde ça-
ı~~n Türk gazeteleridir, dc-yc
bılıriz. Zira her balumdzn yar
dı~tız kalmışlardır. Biz de gün
dc!ıklerin lıüyl!k rolü anlaşıfma
~;21ndan mıdır, devrimin gö
hullü neferi olan gazetelere 
kolaylık göstermek ıöyle dur
•un, elden gelen ~üçlükler esir
genmez. Hele devrimin kültür 
Yöndeminde rr~zctelerin ömııra
d~ yer a!d;l !arı düşünülmez 
b~ le ... Büyük devrimler yaratan 
~!r. iilkede şaşı!acak şeylerden 

ırı de budur. Harf devrimin
den beri gazetelerimizin nasıl 
çalıştıkları, bugünkü dunıma 
ne kadar güçlükle vardık
hırı düşünülsün. Türk gazc-
t~ciliği, dünden çok ileri
~e bulunmasına r 2-mcn asıl 
ulkü .. üne varmamıştır. Biz ileri 
ı:cun l:'azcteciJiğindcn geri kal
rnak istemiyoruz. Bu dava yal
ruz biz.im davamız de~il. Türk 
ulusunun davası olm a lıdır. 

Gczetc kendiıindcn bekle
nen iti hakkile görebilmek için 
gözetilmelidir. Devletin elinde 
en sağlam propa.2anda aleti 
odur. Bu aleti, cılız, tesirsiz 
bir orıan olarak bırakmamak 
ulusun yüce aHsığlarma uygu~ 
oJarak çalıımasını kolay]aftır
mak bu Yarırı ile kurulmuı olan 
kurumlara dilfer. Bu bakımdan 
gerek matbuat müdürlüiünün, 
2~~ekse. Anadolu ajansının bil· 
dırımlerınde Ye servislerindeki 
•ksaklıiı ıröıtermek iıteriz: 
İzınire i'Ö•derilen duyukların 
ç~2'u, lıtanbulunkilerden yirmi 
dort Yeya 48 sonra elimize 
v~r~r. Neden böyle oluyor bilir 
lnısıniz? Çünki ajansa iÖre 
~~ir ikinci sınıf bir şehirdir. 
~ndelik ıiyasal ve ökono

ınık duyumları, öııemli oluş-
~a_rı İstanbul kadar çabuk 
T~re~mesi iereksizdir. Sınıfsız 
~rkıyede sınıf yaratan bu 

2"0rüşe şaşmamak elden iel-
lntz_. Gazetecilik hayatında 
dakıkalar sayılırken iÜnlıerce 
rtç kalm~ş. bayat.Jamış duyuk
barta ajansın İzmir servislerini 
1Şardıiını sanmak ırülünç 

01ur. Asıl şaşılacak olan bir şey 
de çok defalar 24 saatta İz
?!.re ielen Atina gazetelerinin, 

Urkiye hakkında, Atina ajan
•ından aldıkları duyukları, bu 
~aıetelcrin elimize vardiiı iÜD, 
d.rıadolu ajansının da bize bil-
•rınesidir. Atinalı arkadaşla

~.rnız bize ait o'an ~eyleri 
1ıdcn önce öıreniyorlar de

lncktir. 

l Batı ı:-azetclcrmi örnek göı
~rmiyelim. Bu çok ileri git
~ck olabilir. Balkan gazcte
trinin, uluslar arası oluşlardan 
jc kadar çabuk duyuklandık
<lrını 2örmck biricik ajansımı-
~·~,. İzmire karşı bir az daha 
r·gı.ı o'masını istemef e hak vc
ır rni bilmem? Günler olur ki 
~u veya bu sorum hakkında 

0 ntrolsuz duyuklardan korun-
ma · · d ii ıçın, sa ece Anadolu ajan-
sın n bildirimlerile yctilmesi is-
lenir. Bu çok yerinde bir is
tc:ktir. Biz ı:-azetccilcr bu çeşit 
dırektiflcrc harfi harfine uy
tııak isteriz. Genel efkarın coş-
k~nlukla beklediği duyukları da 
-Janstan bekleriz. Asıl o za
İ)an sanı kırıklı2"ımı uğrarız. 
A uyuklar 2"ecitikçc gecikir. 
k nad~lu ajansını biricik duyuk 
ı "Ynagı saydıfrımız gün yaya 
~alacatt. 1 .... mı:u an arız. Radyolar-

e r 
Litvinof Uzak ~ar ~ıa ilişikli devletlerin 
Bir Uzak Şark paktı yapmalarını istedi .. 

,Almanl~r Kızil Orduf~ m;iaJ.iI bir ordu, Fransız donanması 
ikadar bir donanma yapa.caklaı· ... Avusturyayı yutmak istiyorlar 

4Mi&9E P1rif iW&# 'GriMFi*A"!Gawrt!C 

Viyanada büyük heyecan ve tela.ş hüküm sürüyor ... 
İstanbul, 30 (Hu

susi) - Paristcn 
bildiriliyor: Al
manyanın vazi
yeti hakkında en 

dişelcr devam ~---
ed ·yor. Harp teh-
likesinden bah
sediliyor. 

Mo~kova, 30 ~~~ 
(A. A) - Roytcr 
Ajansı muhabi
rinden: 

Dün :ıkşam ba
let tiyatrosunda 

•' J •• I d~ venıcn i• a mu-
samercsinde bu
lunmak üzere sa-
lona iİrdiği va-
kıt B. Eden haik ,.._ 
tar fından heye- .--: , 

c n!ı ve ani bir --~· ı;, tezahürle karşı- # 

ı~nmıştır. Bütün . 
seyirciler daki- llitleı· ve c1·ldhıı ltarbi!JeSi 
kalarca B. Edeni sclamlıı.mışlar Hul B. Litvinofun bay Edeno bi• çok iazetelerin biran evvel 
ıonra orkestra f n2iliz ulusal yaptıjı söylenilen tekJif hak- akdini istedikleri Şark andlaş-
marıı ile uluslar arası marşını kında mütalea yürütmekten iı- masının en hararetli taraftar-
çalmışbr. tinkif etmiştir. Bu teklife gfü-e )arından sayılan B. Titulesko 

Lltvlnofun yazhk evinde B. Litvinof uzak ıark mescle-
Zlyafet leri ile alakadar bütün devlet- ile B. Lava) arasındaki tam 

. Moskova, 30 (A.A) - Sta- lerin -Amerika da dahil- bir mutabakata işaret ediyorlar. 
lin burün B. Eden ile yeniden uzak şark misakı yapmalarını Avusturyanın Umltlerl 
bir ıörüıme yapacaktır. Gö- istemiştir. Viyana, 30 ( A.A ) - B. Hit-
rüşme B. Litvinofun B. Edene Hariciye nezareti memurları luin Avusturya meselesinde 
yazlık evinde vereceii bir öi- da bu hususta mütalea yürüt- · V 
le yemeii ••nasında olacsktır. mekten btinkif etmitlerdir. almış olduiu vazıyet iyana 

Uzak fark misakı da DoAu misakı ve matbuatının protestolarına se-
lstlyorlar Balkanlar hep olmaktadır. Matbuat bütüa 

Vaıin21on 30 (A.A) - Bay Paris, 30 (A.A) - Matbuat ümitlerini Moskova konferan-

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

B. Şükrü Kaya Edirnede 
iç işleri bakanı 1,200,000 göçmenin 

Tedricen getirileeeğini söyledi 
İstanbul, 30 (Hususi) - İç it- kalan bir ailyon 200 bin Tür- Atina, 30 (Husuıi) - Buli'ar ! 

ler bakam bay Şükrü Kaya kün tedrici ıurette anayurda gazeteleri Türkiycnin Trakyada 
Ankaradan ıeld•. Buıün lzmir ıetirtileceklerini söyledi. 300 bin muhacir yerleıtirmek 
lisesinde yetişenler cemiyetinin için büyük hazırlıklar yaptıiını 
kendi ıcrefine tertip etti~i çay- yazıyorlar. 
da bulundu. Ziyafet eilenceli Bay ŞUkrU Kayanın 
oldu. Tetklklerl 

Bir milyon iki yüz bin lstanbul, 30 (Hususi) - iç 
muhacir gelecek itler bakanı, refakatindeki ze-

latanbul, 30 (Hususi) - Bay 
vat ile birlikte buıün Trakyaya 

Şükrü Kaya matbuata bildiri- hareket etti. Bay Şükrü Kaya 
minde Trakyada timdiye ka- Edimeden başhyarak Tarak-
dar 18000 ıöçmen yerleı- yanın muhtelif ıehirlerini geze-
tirildijini, büyük Kamutay- cek ye iskan itleri hakk11ıda 
dan göçmenlerin yerle,ti- tetkiklerda bulunacaktır. 
rilmesi için bir milyon lira tahsi- Bu tetkikler dört ıün ıüre-
sat istedi2'ini, ülkemizin dışında Bay Şül.'ı·ü Knya cektir. 
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dan özenerek seçtiğimiz du- rin önemini anlamalıdır. Ser- bakanlıkfa:r, hem de matbuatı 
yuklarla özel duyuklarımız ol- vislerd ki bu. gecikmelere bir aydınlatılıyor. Ne yazık ki lz-
m sa İ::tanbul g.ızeteleri karşı- son vermelidir. Genel matbuat mire, dört-beş günlük gecikmiı 
ıında yersiz yere atlatılmış ola- müdürlüğünün bültenleri için de tarihlerle bültenler geliyor. lı-
cağız. İzmir gazeteleri aşaiı bir aynı şeyi söyliyebiliriz. Matbuat tanbul gazetelerinde bir iki ıcün 
durumda kalamazlar. lstanbulun müdürlüf'ünde bütün dünya önce okuduktan ıonra gelea 
devlet merkezi olduiu günler 2azetelerini 2'Özden ieçiren bu bültenlerin kiatJarına mı, 
çoktan ieçmiştir. Anadolu koskoca bir kadro var.. Bu- zarflarına mı acımalı •.• 
a iansı, E2'enin kalbi olan İzmi- rada anıklana11 bllltenler hem llii•vket. ::e:ııs:ı-. 

sına bağlamıştır. 

Krallık taraftarı matbuat Hit
lerizme ve Anslusa ye2ane mü
essir ve devamlı kale olarak. 
tavsif ettiği krallık meselesinin 
süratle hallinin lüzumunu yaz
mr.ktadır 

Alman mUddelyall 
neferdir? 

Londra, 30 (A.A) -- Havas 
aıansı muhabirinden· Alman 
müddeiyabna dair yarı _.esmi 
İngiliz mahafilinde elde edilen 
ır'l!ümat halen v&ziyetin umumi 

Hitlerci .Alnıanyanm 
ltilinçosunu yapal.ilecelc. dere
cede kafidir. Siliblaama ala-
nında Almaaya, lniiltere ve 
Fransa ile ha-.a müıa-.atı iste
mekte ve bunun için de bu iki 
devletia Sovyet Rusyanın ha•• 
ku•vetlerine hiç dejilse muadil 
ku•vet bulundurmalarını prt 
koymaktadır. Deniz kuvvetleri 
bakımından B. HitJer Fransa 
bahriyesine muadil bir bahri
yeye malik oJ..ak gayuini ta
kip eylediiini ima etmiştir. 

Alman kara ordnsu 
SISO Bin 

Alman kara ordusunun asker 

mevcudu 550,000 raddesinde 
tesbit olunmuştur. B. Hitler 
bu rakamda her türlü tenziJin 
di2"er Avrupa ordularından da 
ayni nisbettc tenzile bailı ola
cağını ihsas etmiştir. 

Sovyetlerle rekabet 
Bununla beraber Almanyn

nın böyle bir tcnz.ile razı ol
ması Avrupa kıtasında müte
haşşit Sovyet ordusu mevcu
dunun Alman ordusu mevcudu
nu ı:-eçmemesiyle meıruttur. 

Araziye gelince 
Alm.,.rn-~. ~.,,,.. ,. .. L! ı"Ttda 

f/OZ diİdiyi \' iya llt~ 
ve Fransa ile kendi araları•· 
daki hudutlarını kati mahiyeti
ni teslim eylemekte ve lakin 
şurk hudutlarını• daimi itiba
rını teyidden imtina etmekte
dir. 
Leh Koridoru ve Çek 

hudutları 
Zannedjldiiine 2öre, Alman

yanın PoJooya koridorunun 
kaldırılruasıoı ve Çekoılovak 
hudutlarının tashihini istiyece
ğine dair olan haberler Almu 
hükiimetinia nihai amaçlarına 
temamile terceman olmaktadır. 

- Sonu !i inci Salıife<le 

Berlin mülikabndan bir hatıra... Biraz tcbt:ssüm ediniz baylar 



tın ordu - Altay' a 
... 1 mağlU.p oldu 

Şarl<spor - Türksporu O - 3, K.S.K -
Bucayı 2 - 3 mağlup etti 

Göztepe • lzınirspor 2 - 2 berabere kaldı 

Cuma günü yapılan lik maç
ları mevsim"n en mühim karıı
laşmaları olduğu için halk daha 
r:ıbah erkenden stadyoma akına 
başlamıştı. Ö~leden sonraki 
m;;çlarm galibi şampiyon1u,2'a 

namzet olduğu için Altay, Al
tınordu, Göztepe ve İzmirspor 
taraf tarları akın akın sahaya 
gelerek her vakit olduiu gibi 
tribünlerde kendilerine ayır
dıkları yerlere oturuyorlardı. 

Hava da sanki bu mühim maç
ları spor sevenlerin zevkle se
yir edebilmeleri için çok gü
zeldi 

Sabahleyin saat 10 da hakem 
bay Mustafanın idaresinde ce
reyan eden Şarkspor - Türkspor 
takımları maçı her iki takımın 
da ayni kuvvette Ye ikinci de
recede olması dolayısile ze•luiz 
ıeçti ve neticede Şarksporlular 
o r 3 galip geldiler. 

Buca - K.S.K 
Oyun hakem bay Hüseynin 

idaresiade baıladı. Bucalılarda 
göze çarpan bir tnakki var. 
Karııyakanın akınlarını kesi
yorlar V c: ekseriya da Kartı

yaka kalesine kadar inerek 
kaleci Cemale tehlikeli daki
kalar yaşatıyorlar. Karşıyaka 
takımı da bAkim oynamakla 
beraber bu~ her vakıtki 
oyunlarını gösteremiyorlar. Ni
hayet Bucadan yedikleri iki 
ıole karşılık üç i'ol atarak 2-3 
ıalip a-eldiler. 

Alt.y - Altınordu 

Sıra günün ve liklerin en 
mühim müsabakasına ıel•iı
ti. Bu iki takımdan haa
ıısı galip gelirse ıampi 
yonluia yaklqmıı olacakb. 
Tribünlerdeki Hyirciler sabır
sızlıkla oyuaun biraa evvel 
'başlamaııaı bekliyorlar. Niha
yet en•eli Albnordulular bi
raz sonra da Altaylılar taraf
tar'arının sürekli alkıılarile sa
haya çıktılar. Hikem K. S. K. 
tan Esat lisanaları muayene etti. 
Ve oyun ıaat 14,30 da bai
Jadı. 

Altaylılar yirmi dakika mü
temadiyea Altınordu kalesini 
sıkııtırtlıklan halde hiçbir ne
tice elde edemediler. Yirminci 
dakikadan sonra oyun bira:ı 
ırevşedi. Albaordulularda bir 
ı ':ın yaptılar. Cemil gü-
tel kurtanılarıy)e bu akın-
ların golle neticelenmesine 
mui oldu. Altaylılar bir kaç 
\akikalık durj'unluktan .soara 

tekrar al"nlara baıladılar dev
re ortalarına doj"ru yaptıkları 

bu akınlardan birinde Vahap 
kaleye sokularak topu ortaladı 
arkadan yetişen İlyas topu Al
tınordu kalesine yolladı. Fakat 
'ksililc, top direie çarparak 

ieri i'cldi. Devre sonJarıaa 
yaklaşıyoruz her iki takım oyun
cuları da adeta makinele,ti. 
"ltmorduluJar Altay kalesine 
·okuldu!ar. Tribünlerde ses yok 
herkes ~ol olacak diye bekli
yor. Top yine kalenin üzerin
den avuta gidiyor. ilene bit
mek üzere 40 ıncı dakikada 
Altaylılar Altınordu tazyikin
den kurtuldular, ve oyunu açh
Jar. Mukabil kaleye iniyorlar. 
Top ayaktaa ayağa dola~ı
yor. Bir aralık hyasın aya~ında 
çekiyor ğol .. Altaylılar 43 üncü 
dakikada ilk gollerini yaphlar. 
Biraz sonra da hakemin düdü
iü devrenia bitti2'ini haber 
•erdi. 

ikinci devre 
Bu devre başladıiı zaman 

Altınordululann daha c&ınlı ça
lıştakrım görüyoruz . Birinci 
devredeki camıızhklanndan eser 
kalmamış muhakkak galip gel
mek için çalışıyorlar. Altayh
far da bunun aksine birinci 
devredeki haUeri yok; adeta 
yorulmuşlar: Altmorduluların 
akınlnrını müdafaaya çekilmek 
suretile bertaraf ediyorlar. Bü
tün devre her iki takımın mü
temadi çalı~malarile devam etti. 
Altınordulular bütün gayretle
rine rağmen iol çıkaramıyarak 
O - 1 maflfıp sahayı terkettiler. 

Bu müsabaka lik maçlannın 
baıladıiından beri bilhassa ha
kem Esadın da dürüst idaresi 
yüzünden çok zevkli bir kar
şılaşma olmuştur. 

lzmlrspor - Göztepe: 
16,30 da baılıyan bu müsa

baka ümit edilen heyecanlı ha
va içinde cereyan etmiştir. Her 
iki takım da eski kadrolarını 

muhafaza ediyordu. İzmirspor 
takımının genç ve nisbcten 
zaif kadrosunu g-örenler Göz
tepenin her halde galip gele
cei"ini tahmin ediyorlardı. 

Oyun başladı. Göztcpeliler 
ilk anlarda çok canlı oynıya
rak İzmirspor kalesini sıkı,tır
dılar ve iki goı attılar. Otuz 
dakika devam eden bu tazyik
ten ıonra Göztepeliler ıevşe
diler. Bunu fırsat bilen İzmir
ıpor gençleri bütün kuvvetlerile 
çalıpnk birinci devrede bir, 
ikinci devrede de bir gol ya
parak beraberliği temin ettiler: 

Halk sahasındaki maçlar 
Birinci takımlar Alsancak 

sahasında karfılaşırken Halk 
sahasında da ikinci takımların 

ve diier 2'ayri federe kulüp
lerin maçı yapılıyordu. 

Saat 9 de K. S. K.-Türk 
spor (B) takımları karşılaşma
sında Kartıyakalılar 8-1 galib 
ııeldiler. 

Saat 11 de yapılması lazım 
gelen Altay-İzmir spor (B) 

takımları maç.ada İzmir sporlı
ların ııelmemeıi yüzünden ya
pılamadı ve Altay küçükleri 
hükmen galib ilan edildiler. 

(B) takımları maçından son
ra kar11laşan gayrifedere takım
lardan Park spor dukuz eylul 

maçı 5-5 berabere, kahre
ıoanlar - hilal maçı 2-1 
kahramanlılann 2-1 sralibiyetile 

ve en son yapılan Tepecik -
Aydın demiryolu kartılatması
da demiraolu takımının 3-1 ııa
libiyetiJe neticelenmiıtir. 

Cama pnli Altayın ~alibi

yeti ve Göztepea.in de berabere 
kalması maç.lann ehemmiyetini 
arttınmştır. Povantajda fimdiki 
halde Attınordu, Altay, Gözte
pe ve Karııyakanın hemen he
men birbirine müsavi denecek 
vaziyette olması yüzünden bü
tün tahminleri altmt etmiştir. 

Bilhaua önümüzdeki Cumaya 
Altay ve Göztepe takımlarının 
karşılaşmasından sonra vaziyet 
bir parça tavazzuh edeceklır. 

Kaptan 
•-"- ...... 

Bir sabıkalı 
Yakalandı 
Birkaç defa hapse 2'irmiı 

çıkmış olan sabıkalı hırsızlar

dan İbrahim, Cumaovasmda 
Mustafa oğlu Mehmedin evine 
girerek bir kat elbise, bir halı 
ve daha bazı eşya çalmış ise 
de az sonra çaldıj'ı eşyalarla 
birlikte yaka' anmıştır. 

Ilıcalar il. il ••• 
Bu yıl çok temiz 

Olacak 
Bu yıl llıcalann temizliğine 

fevkalade dikkat edilecektir. 
Genel sağlığı ehemmiyetle ala
kadar eden bu mesele üzerin
de viliıyetçe teftişlere başlan
mıştır. 

Cumn günü vali general Ka
zım Dirik C.H.F. vilf•yct idare 
heyeti başkaoı Yozgat mcb'usu 
bay Avni Doğan, hükumet ta
bibi bay doktor Necmeddin ve 
mimar bay N ecmeddin Çeşme· 
nin ılıca köyüne giderek sağ
lık tesisatını teftiş etmişlerdir. 
Bazı Ilıcalarda ve oteHerde 
fenni lağımlar bulunmadığı zö-

. ı·ülmüıtür. Bu eibilere snğlık 
bakımından y ptırmak mecbu
riyetinde oldukları te .. isat an
latılmıştır. 

Sağlık teşkilfıtmı fenni şe
kilde vücuda getirmiyecek olan 
otellerle Ihcalann bu !;ene 2çıl
muıına müsaade edilmiyecektir. 

Perşembe günü 
Halk evinde konferans 

Verilecek 
Kültür müdürlüğünden ilk 

okurlar baş okutanlığma gön
derilen bir bildirimde ilk tetri
sat müfettişlerinden 4 Şubat 
Perıembe günü halk evinde 
" ders i'ezintisinin telmiki ,, 
mevzuu üzerinde bir konferans 
verileceğ"i ve bu konferansa 

' bütün okutanların gitmeleri 
bildirilmiştir. 

Ameri <a ı 
Gazeteci 

Tetkiklerin d vam ediyor 
Şehrimizde bulunmakta ol~n 1 

Amerikalı gazeteci bayan Betty 
Ros tetkiklerine devam etmek
tedir. "Mülakat kraliç si,, tet
kiklerinden memnundur. 

Bayan Betty Ros, dün bera
berinde hukuk işleri müdürü 
bay Fuat Yurttaş olduğu halde 
Selçuğa giderek Efez harabe
lerini tetkik etmiş ve akşnm 
avdet etmiştir. Bugün Berga
maya giderek oradaki asarı 

atikayı da tetkik edecektir. 
~ 

iki çeşmelik 
Yangını 
Dava yakında 
Bitecektir 

Geçenlerde İkiçeşmelikte iki 
otel ile dört dükkanın ve bir 
eczanenin yanması ile netice
lenen y.an2'ının muhakemesine 
dün aiır.ceza mahkemesinde 
devam edilmiş ve son dafa ola
rak bir şahidin ifadesine mü
racaat edilmiştir. Bu divanın 
kararı yakında vcrilecelctir. 

Bono hırsızlığı 
r~~ hkikat mühim 

Safhaya girdi 
Üç.üncü aorıu hikimliiince 

tahkikatına devam deilmekte 
olan !İskandan çalınan srayri 
mübadil bonoları hıruilıia talı
kikatı mühim bir safhaya rir
miştir. Bu hırsızlık münasebe-
tiyle fstanbulda da tahkikat ya
pılı} ordu. İstanbulda yapıl
makta olan tahkikat bitirilmiş 
ve ~ebrimiz lııkin müdürlüğün
den çalınrnı§ olan bono jle bir
likte tahkikat evrakı şehriıoiz 

ÜfÜncü sori'u hikimlij"ine i'el
mi~tir. Bu ,evrak tetkik edile
cek ve lstanbulda bu suçla ala
kadar buluruuılar tesbit oluna
caktır 

Ormanların muhafazası 
Resmi daiı·elerde odun yerine 

Maden kömürü yakılacak -.-. .. 
Dün Dahiliye bakanbğmdan 

vilayete gelen bir bildirimde 
' ormanlarımın tahrip edilmesine 

meydan verilmemek üzere bazı 
tedabirin ittihazına lüzum gö-

rüldüğü bildirilmiştir. Bu ted
birlerden biri ormanla:ımızm 
yakacak yüzünden yıllardan 
beri uğradığı. tahribatı önlemek 

ve kömür sarfiyatını çoğaltmak 
için, resmi dairelerle müesse-

selerde odun yerine maden 
kömürü yalulması memlekette 
yayılaca' tır. 

İlk o'arak resmi daireler bu 
işte halka örnek olacak, bil-

umuın resmi dairelerle mües
seseler dahn şimdiden soba ve 
marlen kömürü temin ede
cektir. 

1 

Bunun için alakadar veka
letler icap eden tahsisata iÖn
dereceld~rdir.Resmi dairelerde 
tatbik edilecek ohm bu ted
birden ormanlarımız yılhk yedi 
milyon kilo kereste tasarrufu 
yapacaktır. Bu iş yapılmakla 

beraber, şehirlarde, evlerde 
soba ve maden kömürü kul
lanılması halka münasip tarz
larda anlatılacaktır. 

Esasen bu, odun ve odun 
kömürünün sıhhata yaptığı 

mazıırratları, ötedenberi bir 
çok zehirlenme, kömür vurma 
hadiselerine meydan bırakma
maktadır. Halkın Hğhğmı da 
ayni kuvvetle alakadar eden 
bu mühim işin halkımızca da 
istekle karşılanacaiına şüphe
miz yoktur. 

=•o•m 
Karantina 
Fırka ocağında 
açılma şenliği 

Epi müddettenbcri mükem
mel surette hazar lanmakta olan 
Karantina C. H. F. Birinci Ka
rantina ocağmın açılma şenligi 
Cuma günü saat on albda ya
pılmıştır. 

Şenlikte vali general Kazım 
Dirik, C. H. F. viliyct idare 
heyeti başkanı Yozgat Saylavı 
bay Avni Doğan, fırka vilayet 
idare heyeti üyelerinden bazı
ları, firka Yalılar nahiyesi ida
re heyeti ve Karantina ocak 
heyetleri ile ocağa mukayyet 
bulunan birçok münevverler ha
zır bulunmuşlardır. 

Şenliğe askeri bandonun çal
dığı istiklal marşite başlanmıı 
ve müteakiben bay Avni Do
ğnn tarafından veciz bir söy
lev söylenmiştir. 

Müteakiben K:ırantina mu
hiti gençlerinin teşkil ettiği 

orkestra heyeti farafından gü
zide p.&lrçalar çalınmış ve on
dan sonra vali general Kazım 
oc&ğın kapısındaki kurdelayı 
keserek ocağı açmıştır. 

Davetlilere ç.ay ve pasta ik
ram cdi :miş ve ayni günün ak
şamı da ocakta bir müıamere 
verilmiştir. --

ikinci Difteri 
A•••ı bHtl liçUncUye 

Baflanıyor 
IJkmektepJerdc hir kaç gün· 

denberi 12 - 5 ya' arasındaki 
çocuklar.a tatbik edilmekte 
olan ikinci difteri aıaaı biti
rilmiştir. Yakında uçuncü 
aşıya baılanılmaaı içi• hazır
lıklara baıW.mııbr. 

Saygı 
T elyazılarına 

Gelen cevaplar 
Esnaf ve Ahali bankası idare 

meclisi namma büyüklerimize 
çekilen saygı telyazılarına şu 

cevaplar gelmiştir: 
Hamdi Akyürek Esnaf ve 

Ahali bankası geael toplantı 
ba§knı 

C. Toplantı münasebC":tile 
çektiiiniz tel yazısından dolayı 
reisicumhur Atatürkün kıvanç 

duyi'Jlaranı bildiririm. 
Umumi katip 

H. R. Soyak 

İzmir Esnaf ve Aali banka.sı 
kongre bqkanı Hamdi Akyürck 

İzmir 
Konırcnin 

şekkür eder 
dilerim. 

duygularma te
muvaffakıyatler 

Beş vekil 
ismet lnönU 

E9naf ve AhaJi banksı 
İzmir 

iyi dileklerinize teşekkür 

eder müesseseniz için daha ve
rimli muvaffakıyetler dilerim. 

İktiıat Vekili 
Celil Bayar 

Hamdi Akyürek Esnaf ve 
Ahali bankası genel toplantı 

baıkanı 
İzmir 

C. Bankanızın ıenel toplan
tısı münasebetile iÖStedlen 

sıcak duypya teıekkür eder 
Ye varlık Ye verim dite~ile say
a-ılar ıunarım. 

C. H. F. 
Genel katibi N. 
Malatya saylaYı 

i. Oker 

ELHAMRA 1. ~!!!~e sIDeması 
Uzun ömürlü insaalar!n bile görmeleri ihtimali pek az 

olan bir alemi yaşıyacaksmız 

ESKiMO 
Bu filim," buzlu diyarlarda ya~yao insanların adetlerini, 

lisanlarını, danslarını, şaTkılarını ve fimal hayvanlarını nasıl 
avlandıklarını göstermekle beraber hir Eskimo'ıaun .afk ~e 
intikamını da hikaye etmektedir. filim ıf nnsızca ıve t9ki
moca sözlü ve Türkçe iıalıatlıdır. 

İlave o.arak : PARAMOUNT JURNAL No. 9 
(Jurnal cumartesi -gün1eri deiifır) 

Seanslar her gün : 14-16-18,3{) 'Ve 20.45 te Pcrıembc 
iünü 13.30 '(\a talebe seansı, cuma ~.üaü B.30 da ilave 
scanıı vardır. 

DiKKA T : Cuma günleri .saat i3 ıe kadar ve her akşam 
2D.4S ~ında SALON 25 kurnıtur 

Ülkeye 
--·-·...,.______-

Sokulacak eşya 
Hal{ kında 

Kontenjan kararnamesi hü· 
kümlerine göre Ökonomi Ba· 
kanlığının mfüıaadesiyle mem· 
lekete solculacak eşyaya ait 
ruuame!elerin çabuk yapılabil· 

mesi ve fazla sorgulara mahal 
kalmam"sı için alakadarlar aşa-
2-ıdaki hususları ehemmiyetle 
~öz önünde tutmalıdırlar. 

1 - Kararname ile ithali 
Bakanlığın müsaadesine bağlı 
bulunan eşya için siparişten 

önce izin alınması gerektir. 

2 - Sipariş izni vcrile11 eşya
nın bu izinde gösterilen müddet 
içiııdc memlekete ietirihncsi 
2'Crektir. 

3 - Her hangi madde hal:· 
kında yapılacak nıüracaatln1"da1 
varsa önceki muhaberenin tarih1 

numara ve dairesi,ithali isteni· 
len eşyanın mahiyeti, mikdarı 

kıymeti, menşei, tarife numa· 
rası ve hangi ıümrüi'e ve n6 

zaman geleceiinin açık olarak 
yazılması ve bir orjinal fatura 
ile bir örnek ve iki tasdikli 
tercümesinin gönderilmesi la
zımdır. 

4 - Reklam eşyası için yu
karda yazılı hususata ilaveten 
birer nümunenin de iÖnderil-

mesi ~erekir. Mü§terilere para· 
sız dağıtılmak üzere dı~ardan 

parasız olarak gönderilen, Üzer
lerinde reklam olduğuna dair 
fabrikasının açık i~retleri bu-

lunan, para mukabilinde daiı
tılacak olmıyan ve yerli teda
riki gayrikabil veya müşkül 

olan reklam eşyanın ithaline 
izin verilecektir. Alınan örnek-

ler ya tasdik edilip gümrüie 
gönderilecek veya sahibi11e iade 
olunacaktır. 

5 - Kontenjan döviz ve 
memleket anla,malarına aid 
hükümler bakkmd:a alakadar
ların önce mahalli türkofis şu
belerine veya ticaret odalarına 
veya gümrüklere i'İrerek iza
hat istemeleri :ve tereddüde 
düşülen .ahvalde Ökonomi Ba
kanh~ına müracaat etmeleri 
işlerini kısaltma ıbakımmdan 

faydalıdır. 

6 - Bakanlığa gelen yazı

lara 24 saat içinde cevab ve
riHnekte, tetkikine muhtaç olan 
i~le1de ise bu husus derhal sa
hibine bildirilmektedir. 

•• • • • • • • • 
Baytar müdü Ü 

Bugün Kıbrıstan geliyok 
Vilayet baytar müdürli bay 

Adil bugün deniz yoliyle 
Ktbrıstan şehrimize geleeektir. 
Vilayet köyleri için •atın atmıt 
olduiu 20 Eşek ayım da aynı 
vapurla getirecektir: 

ı:aıaall-C Ol 

Ortağını öldüren 
Eminenin muhakemesi 

Urlanın Gödence köy.ünde 
kocasının ikinci karısı olan or
tağı bayan Meleii sopa ile ya·· 
ralıyarak öldürmekle maz•uu 
bayan &ninenin muhakemesine 
dün aiırcezada devam edil
miştir. 

Dünkü celsede suçlu müda
faa ..-ekili müdafaaıuıı yap
mııtar. Mubake111e karar için 
batka bir iÜne bır.akılmı,tır. 

- •••••• 1 

Cuma günkü 
Sürek avı 

lunir .avcılanam ittirakile 
Cuma e-Aiııü T epeköy ıha valisin· 
de ter:tip edilen sürek aYlll• 

civardan köylülerde iftirak ıet· 
miı1er l'Ve 14 yaban domttzU 
öidürülmü~tür. Cunıaovasınd• 
ayni gün tertip odilen bar 
ka bir sür-ek avmda da 7 ya· 
ban domuzu öldürülmüıtür. 
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Cemil Oruç bana öğrenmek 
söyledi İstediğım gerçeği 

~ .............. ------
Erkul cevap vermedi, yüzü seni teskin edecek bir pikür 

ölü gibi so!du. Kaşları çatıldı, yapabilirdi. 
•izı acıtan bir sancının uclu Erkul omuzlarını oynattı .. 
iğncsile buruştu, elleri iki çelik - Hepsi boş.. Neye yarar 
halka ~ibi midesine dayandı. 'ki... Yine o uyuşturucu iğneler .. 

Genç kadın kardeşini gör- Yine Morfin.. Yine duymamak 
rncden son bir ümitle ellerini için zehirlenmek clcğil mi yav-
uzattı kesik kesik yalvardı: rucuj'um? .. 

- Onu bana ver. Verecek- Arna ıaşkın şaşkın: 
sin dejil mi? Erkul.. - Sen önce yataiına ieç ... 

- Hayır!.. iş odasına bitişik olan yatak 
Öyle sert öyle can koparan odasına ieçtiler. Ama. bir ı~y-

bırpalıyan bir söyleyişki Arna ler yapmak, Erkulu dınlendır-
lrkildi i•ri çekildi. Sanki için- mek için .k~ndini toplamııtı. 
dea bir şey kırılmıştı. Ona bu Kardetının etrafında dolaşı-
ıon teselliyi de çok iÖren kar- yor, onu yatırıyor, masa üs-
deıine bakmadan hızla sırhnı tünde her vakıt kuUandığı ruh-
Çe'Yirdi kapıyı buldu. tan bir iki damla suya karış-

F akat orada bir kerre başnu tırarak içiriyor ve bir ana üzün-
Ç•Yirmeden •fiği ieçemedi. tösü ile lıtu ini nöbete sebep 
Şimdi Erkul ne yapacaktı? araştırarak Erkulu soriuya çek-
Araa çıkınca elbette atelyede mesi hastaya kendini unuttu-
ıabahı bulur kendini harap ruyerdu.. Dudaklarında acınan 
•derdi. Cemil Orucun dedikleri bir güliimseme ile Erkul bir 
ıimşek iİbi kafaıındaa ieçti: elini Amanın saçlarına iÖtü-
.. Erkulu yorgunluktan koru- rerek okşadı, başı tekrar yas-

tıj'a düştü Duramadı yine doj'-
malı,, halbuki... d · t d k 
Kınk bir sesle: rul u yıne ya tı, onu ıtözleri 

- Sen yatmaz mısın? 

Merakla iki adım geriledi. 
Sorgusunu tekrar etti. O, sırtı 
kapıya döallk, sessizce kıvra
aıyordu. Yine ae olmu,tu? So
luk dudaklarının son damla ka-
nım emerceıiae ısınyor, hay
kırmamak acısını gözlerinden 
botaltmamak için bütiln gticllnü 
kullanıyor bOkülüyor, kınılıyer, 
doğruluyordu. 

Geaç kadın bir anda güce
niklij-ini unuttu, içli bir llzüntü 
ve sevii ile Erkula aanldı. 

- Yine mi sancı Erkul? 
O kesik kesik: 

- Git Arna bırak beni di
yordu. 

Büyük bir korku içiade iÖZ-
leri yerinden fırlıyacak iibi 
açıldı iki adım çekildi: 

- Seni bu halde bırakarak 
iİbnek mi? Hayır .. Buradan bir 
Y•re 1umıldıyamam. Şimdi Ce
nıil Oruca telefon edecej'im .• 

- Dur ... 
- Çajıracağım ... Seni böyle 

bırakamam ben ... 
Boj-uk bir sesle: 
- Saat iki.. Bu vakıt Şiıli

den, köye gelinir mi?. 
Arna ümitsiz telefonu yerine 

bırakb, ellerini oğuşturmağa 
başladı ... 

- Ne yapmalı yarap! Şimdi 
ne yapmalı.. Burada olsaydı 

TAYYARE 
Telefon 3151 

şimdi ateş iİbi yanıyordu. 
Arna yapacak batka bir tey 

aranır iİbi dört yana bakındı. 
- Ne anyorsun yl\vrucaiım. 
- Hiç!. 
Sonra içini çekerek tamam

ladı: 

- Bir hiç ki bütün aczımızı 
duyuruyor,en sevdiklerimizin ız 
tıraplarını dindirememek acısile 
kıvrandırıyor, bari doktor ol
aaydı diyorum ... 

- Bırak ıu doktQru.. Bura
ya yanıma iel ve beni dinle ... 

- Senin bildiğ'İlıi hiç iste
mezdim Arna. Fakat aylardır 
beni hayatımdan usandıraa bu 
sancı sana da boş yere bir 
kayiu oldu. 

- Böyle deme Erkul.. Hem 
neden boş yere olsun, sen dok-
torun dediklerini yapmıyor
sun ki ... 

Gece sabahlara kadar yoru
luyor, perhize hiç bakmıyorsun. 
Yine bir ıey dokaamıı olmalı .. 

Evet bir şeye bakmıyorum, 
yoruluyorum, çünkü .. 

- Çünkü ne? Söyle neden 
sailıiınla oynıyorsun? 

Erkul bir dakika dütündü 
sonra sordu: 

- Cemil Oruca ınanırsın 

deiil mi? 
- Evet .. lnandıj'ım için de-

diklerir.i yap diyorum .. 
Garip bir bakııla: 

- Sonu Var -

SİNEMASI 
lllUat:llıiiiillK&:.~i;,15~ ............................ .. 

Telefon 3151 

Emil Zolanm ölmez eserinden 
muktebes büyük film 

fNANAl 
~ . 

NANA yı görmek istiyenlerin sayısı pek çoktur. Ay
lardanbcri bu filmin ne vakit gösterileceğini 
so:-an'ar üç bini geçmiştir. Çünki; 

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

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

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

eden FOX dünya havadisleri. 
( Kral Gol ) temamen renkli Mikiman 

Seans saatiarı hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe 13 - l 5 ( t alebe seansıdır ) 
Cuma 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21,15 

DİKKAT: Hergün son 21, 15 seansı ucuz halk seansıdır. 
,

11 
Fiyatlar 25, 35, 50 kuruştur. - , 

Bulgaristanda askeri 
birliğin mu halef eti .. 

Hükumetin siyasetini şiddetle 
tenkit ve teessüf ettiler 

Bulgm· as1.·eri bfrli9ini>ı toı>tmıdı{jı .Sofya rnbıla11 malıfeli 
İıtanbul, 30 (Hususi) - Sof- ettirilmiştir. Birlik azaları şid-

yadan bildiriliyor: Bulgar as- detli tenkitlerde bulunmuşlar 
keri birli2"i günlerdenberi de- ve kabineye teessüflerini bil-
vam eden toplantılarım bitirdi. dirmişlerdir. Yeni bir hükumet 
Görüşmelerde birlij'İn bükü... darbesinden endişe edilmek-
metçe takip edilen iç ve dıı tedir. Kabinenin vaziyeti müı-
ıiyasayı beienmediii tebarüz külleıti. 

1 Rusların arzusu uzak 
Şarkta barışın idamesi 

Rusya, Japonya, Amerika ve lngiltere 
Arasında bir anlaşma yapılmasıdır 

... - ··-·-·· Londra, 30 (A.A) - Times Eden bugün Litvinofun Mos· 
guetesinin Moıkoya muhabiri kova civarındaki sayfiyesinde 
i'uetesine çektiii bir telgraf- dış işleri komiseri ile müzake-
Ja burada yapılacak ilk teklif- relerine devam etmiştir. B. Ede 
lerden birinin Fransa - Sovyet nin Moskova ziyaretinin büyük 
Rusya - Çekos ovakya arasın bir muvaffakıyet göstermeic 
da bir mütekabil yardım and- başladığı anlaşılmaktadır. 
laşması olacağım söylemek- Royter Ajansının hususi mu-
tedir. habirinin gayri resmi vakıayı 

Deyli Heral diyor ki: malumat alan zevatın konuı-

Söylendiğine iÖre, Stalin maları Sovyet ricalinin B. Ede-
uzak Şarkta barışın idamesi nin açık ıözlülüiünden ve ta-
için Sovyet Rusya Japonya bii tavırlanndan çok memnun 
Amerika ve İngiltere arasında kaldıklarını tebarüz ettirmek-
bir anlaıma yapılması arzusunu tedir. B.Edenin bu ziyareti bir 
izhar etmiştir. çok çekinienlik bulutlarının 

MOSKOV A 30 (A.A) - B. dağılmasına y,ardım etmiıtir. ........ 
T. Kö. Beldeği 

• 

Günün mühim 
• Orta Asyadan kopup gelen Türk

meselesı ler Nerelerden hangi yallardan ... 
Macaristan ile Bulgaristanın silah

lanması meselesidir 
Varıova, 30 (A.A) - B. 

Tituleskonun B. Lavala ziya-

retleriyle alakadar olarak Pa
risten iazete Polskaya bildi

rildiiiiine göre, küçük anlaş
ma bakımından buiünün en 
mühim meselesi Macaristan ile 

prensip itibariyle bu teklifi ka
bul eylemiş ise de bunun için 
bu memleketlerin Tuna andlat
masına iltihakını şrat koymuf 
Tuna andlqmaşı ise bugünkü 
sı•ırlar için mutekabil bir ga
ranti kaydı ihtiva edecektir. 

Muahedelerin tadili hareke-
Bulgariıtanın silahlanması mes- tinin önüne ıreçecek olan bu 
elesidir. şartın küçük anlaıma mümes-

ftalyan bakanı B. Suviç bun- ıilleriyle 8. Tituleskoyu tema-
ların hukuk müsavatının tanın- men temin ettigi söylenmek· 
masını teklif etmiş ve Frans• tedir. ........ 

Konyada bereketli Bolu orman 
Yağmurlar işletme şirketi 

KONYA 29 (A.A) - Şeb- Bolu, 30 (A.A) - Bolu 
rimiz ve havalisine yagmur orman itletme Türk Anonim 
~üımüştür. Son zamanlarda şirketi yıllık toplantısını hal-
çifçiler böyle bir yagmurun kevi salonunda yaptı Hi11eda-
mezruat için çok faydalı ola- ranına yüzde 19 te111ettü da-
cağını ıöyliyorlardı. Bu itibarla iıtılmasına karar verdi. Şirket 
yaimurun yagması çiftçileri se- heyeti umumiyesi eski idare 
vindirmiştir. heyetini yeniden seçti. 

İneklere tüberkülin aşısı tat- Felaketzedelere 
bik edilmek için tedbirler alın-
mıştır. Yakında aşı tatbikine Yardım 
bir mücadele halinde baılana
caktır. 

Üç avcı 
Bir çığ altında kaldılar 
Gümüıhane,29 (A.A)-Kilkit 

kazasının Gamor köyünden üç 
avcı av yapmak üzere köyle
rinden bir saat uzakta sahra-
Jar mevkiine ieldikleri vakıt 
dağdan kopan bir çıiın altında 
kalmışlardır. Yapılan araştır
malar netice~inde avcılardan 
biri ölü olarak bulunmuıtur. 
Diğerleri aranmaktadır, 

Trabzon - Erzurum 
Yolunda 

Gümüşhane 29 A.A)-Trab
zon - Erzurum transit yolunda 
inşaat çok ilerlemiştir. 15 iÜne 
kadar yolun büyük bir lns-
mında otomobillerin işleyelrie
ceği umuluyor. 

Bozantı - Y eııice 
Hattında 
Adana, 30 (A.A) - Bozan

lı - Yenice hattı üzerine ve 
şimdiye kadar Tarsusa bailı 
buluuan Haçkırı köyü Karai
saliye bağlanmıştır. Saimbeyli 
kazasının Koziaç köyü ile 
Kozlu köyünde birleştirilmiı
lerdir. 

Bolu, 29 (A.A) - Marmara 
ve Erdek havalisindeki yer 
sarsıntısından zarar iÖren 
yur.ddaşlara yardım olmak 
üzere vHayet merkez vı 

mülhakatında ki memur ve 
müstahdemler tarafından 411 
lira Hiliahmer merkezine iÖn
d erilmiş tir. 

Rize bütçesi 
RiZE, 29 (A.A) - Vilayet 

genel meclisi viliytin 1935 yılı 
bütçesini 312,367 lira olarak 
tesbit ve kabul etmiştir. 

Tırtll MUcadelesl 
URFA, 29 (A.A) - Vilaye

tin doiu ınıntakasında bir kı
sım mezruata ve bailara ha
sar veren çok mıktarda tırtıl 
vardır. Köylüler mücadeleye 
i'irifmişlerdir. 

Gün1üşhanede 
Y c:z ı~ ekimler 

Günıüşlıane, 29 (A.A) - Bu 
yıl vilfiyetim:_e bir çok yıllar
danberi görülmedik derecede 
çok kar yağdığından iÜzlük 
zeriyat yapılmamıştır. Karlar 
yeni erimiş olduiundan timdi 
yazlık ekim zamanı gelmiştir. 
Bugünlerde havalar ısınmaya 
balam 

Ankara, 30 (A.A) - Türk yetinin çalıımalarına daya-
dili araştırma kurumunun Ulus narak bütün Türk oymak-
gazetesinde ve ondan alınarak larmın dil bakımından · yazı-
bütün gazetelerle çıkan yeai btlarını iÖstcrir, bir harita 
karııhklar kılavuzunda yanla- hazırlanmaktadır. Bu haritada 

orta Asyadan kopup ie1en 
rına T. Ka beldegi konulmuı Türklerin nerelerde hanıri yol-
olan sözler hakkında uzmanla- ]ardan nerelere, geçip yerleş-
nn hazırladı\dan yazılann ya- tikleri iÖsterilecektir.Bu harita 
kında gazetelere verileceiini ile buna baj'lı anlatımlar bil-
öirendik. tün iazetelere birden verile-

Türk ıözl~rinin naııl türlü cek ve bundan sonra da klavuz-
sözlere kök vermiı oldugu iyi- da Türkçeliği ileri sürülen ke-
ce anlatılmak için Türk dili limelcr hakkında yazılar gönde-
uaıhrma kuru•u tarih cemi- rilecektir. ........ 
Yeni vapurlar alınacak 

İstanbul, 30 (Hususi) - Vapurculuk şirketi yeniden vapurlar 
almaia karar vermiştir. Eıki dört vapur sablacakbr. 

Senede 70 bin muhacir 
Ankara, 30 (Hususi) - Trakyanın imarı için dahiliye balcan

hiınca bir proje hazırlanmııtır. Bu projeye göre senede 70 bin 
muhacirin yerleştirileceği söyleniyor. 

B. Şükrü Kaya 1 Zonguldakta 
ISTANBUL, 30 (Husus~-::- Maden tetkikleri 

iç işleri bakanı bay Şukru . 
Kaya Trakyaya yapacaiı seya- S~~s~n, 29 (~.A). - Zıraat 
h (b .. ) b k enstıtüsu profesorler.ınden Bay 
atını yanna ua-un ırda - Dr. Salomon Calvi ve Dr. Şev-

auştır. Trakyaya Ankara an ket Ahmet ve Sümerbank ma-
ıelecek olan Trakya umumi den mühendislerinden B. Fahri 
müfettiıi bay İbrahim Tali ile şehrimize gelerek üç iÜn ka-
birlikte iidecektir. ]arak tetkikatta bulunmuşlardır. 

1 •t'te Tedarik ettikleri bir çok ma-
zını den ıtümunelerini enstitüye 

Kağıt fabrıkasının inşa- göndermişlerdir. Profesörler 
atı ilerliyor buradan Zoniuldaia iitmiı

lerdir. 
lzmit, 29 (A.A) - Şehri-

mizde yapılmakta olan kiiıt 

fabrıkasının inşaatı çok iler

lemiştir. lnşaabn büyük bir 
kısmı bitmit iibidir. Yalnız 

durbin dairesine fazla yük 

iireceğindin bu dairenin te
melleri beton kazıklarla takvi

ye edilmektedir. Bir taraftan

da makine montajına başlan

mıftır. Kiiıt makineleri mon

tanjına Nisanın ilk haftası için

de· başlanacaktır. Fabrikanın 

türbin dairesi bittikten sonra 

inşaat Ağustos nihayetine doğ
ru ikmal edilecektir. 

Köy mektepleri 
Burdurdur, (A.A) - Gele· 

cek hafta Belonu köyünde bir 
ilk okulun temel atma merasi·· 
mi ycpıJacaktır. Cumhuriyet 
meydanında tertip ve tanzimi-

Bir motör 
Parçalandı 
T ekirdağı, 30 ( Hususi ) -

Şarköy ve Mürefteye tüccar 
efyaları getirmekte olan ve 
Hasan kaptanın idaresinde bu
lunan Güvercin isimli motör 
Marmara açıklarında sisten l o
lunu şaşırarak Gaziköy önle-
rinde taşlara çarparak teknesi 
parçalanmıştır. Geminin yalnız 
motörü çıkarılabilmiştir. İnsanca 
zayiat yoktur. 

Dört ceset bulundu 
Sofya, 30 (A.A) - Bu!gar 

Makedonyasında Cumav:ı civa-
rında dört ceset bulunmuştur. 
Polis tahkikatına göre bunlar 
Makedonya ihtilal 'kömitesi ta
rafından yapılan bir cinayete 
aittir. Cesetlerden bir tanesi 
tc~his edilebilmiştir. Ceset eski 
köylü parti~i ~aylavlanndna Ba-
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- Ah Ro7.itacıiım bu 3Öz
ler benim için en büyük da
yaktır. Senin varlıi'ın benim 
neslim ve benim hayahmdır. 
içimi yiyen kurt,scnin karşında 
duruyor. Bana acımt unutturu
yor. Bak sen ıeldin ieleli hiç 
a&"ladım mı? GözUmün yaşı 
derhal kesildi. Madem uyan
mışsın seninle bir az konuşa
biliriz. Çoktanbcri bu fırsatı 
kollayorum. Şimdi vakti ıeldi. 

Bu sarada ıüneı dopUf 
ortalık ıııklaomıştı. 

Genç kız sordu: 
- ilana ne s6yliyecekıin 

UDecİiİJD. 
Koca kan genç kızın yüzüne 

~ın dal~n bakıyordu; 
- Keşki ıerçekten annen 

olaaydım. Diyerek göğsünü ge
çirdi. 

- Asd anaem belli bırakbk
tan noara ıiz bana aanelik et
mediniz mi? Artık ben anne ola
rak yalnız sizi tanıyor ve siz
den başka kimsem olmadıiını 
biliyorum. 

- E.-et kızım benim de ko
aopcağım sizi annenizin brak
muı hakkındadır. 

- Ne lüzum var Roza? 
Eski ıeyleri niçin tazeleye

lim. Bunlar unutulmuf acılar 
d~· "? •xu mı. 

- Evet amma bayle ıerek-
leşiyor. Bupn (Rafael) in atel
yesine ıidccek misin? yanum. 

Bu adı ititen Rozituın ytlzu 
ı-üldü. Dudaklenndan ıu ke
lime döküldtı: 

- Rafail l ihtiyar karı kızın 
elini avuçları içine alarak sordu: 

Demek (Rafael) i çok sevi
yorsun? 

- ETet l Roza çok hem 
pek çok.. oda beni ıcviyor. 
Kendisi okadar ,Uzel ve iyi 
bir adam ki .. 

- Dotru; şair ruhlu •enin 
gibi bir melejiD •uhabbetine 
layik bir ıeaç .. iyi bir ressam
dır kızım. 

- Bu ıtı• evlenmemizin ta
rihi•i aramızda kararlaıtırdık 
anaeciiim. Y almz sizin evet 
dimelliz kaldı. Bunun için de 
yann Rafail buraya gelecek•• 
sizinle ıörüpcek. 

-SeYgili yavrum t Tarihe lü-
zum yok!.. Sen meı'ut ol.. Be
nim de aradıiım bu . . Fakat 
suali•• cevap vermedin . . Bu 
gün reıimhaneye gidip Rafaili 
görecek misi•? 

- Hayır anne .. Rafail Mer
yem ana tal:tlosuna ıon fırça
ıını urdu. Tablo bitti. Hele bir 
kerre görseniz anneciiim 11e 
gilzel tablo.. Rafail tabloyu 
yapmak için beni model ola
rak seçti. Ben karıısında dur
dum amma. . Bir kerre görse
niz ne eser oldu. Y ann Rafail 
buraya gelecek ve burada gö
rüşeceiiz. Bugün tablosunu 
Papaya götürecekti. Bir kaç 

dakika sükfıt eden ve komşu
ları tarafından fırıncı kız adi
le anılan ~enç ve dilber kız 
içine sığamıyan sevincini tek
rarlamaktan ayn bir kıvanç 

duyuyordu: 
- Annecifrim... Kendimi o 

kadar bahtiyar sanıyorum ki ..• 
Bunu anlatamadıitmdan içim 
burkuluyor. BahtiyarJıgımınge~ 
niıliiinin anıızın bir acı do
pracaiından korkuyorum. 

- Ne demek istiyorsun kı
zım!... 

- Hiç? .. Kafamın içiıae gi
ren delice düıünceler... Siziale 
birlikte ıeçen altı sene içinde 
ne kadar bahtiyar oldupmu 
biliyoraunuz. Sizi tanımadan 
önce ne acılar duymuş, ae ıı
braplara ıöğüs germiştim. 

Mai• diifiinceli Ye kızın i,it
miyeceii bir ıesle mırıldandı 
.. Hep kabahat beade •. " Dedi. 

Rozita bu üç kelimeyi duy-
madı. Dali'Jn ı-özleri önüne 
ıeçmiş ıtınleri getirerek söz
lerine deyam etti: 

O tarihte on yaıında idim. 
Kimin yanıDa sokulsam beni 
kovar ve döverdi. Bazılan piç 
kız diye söTerdi. Bazdan Taftiz 
edilmediiimi kilise vasasıaca 
adım olmadığım yüzüme çar
parlardı. Beni kapısına sıj'ındı
itm kadm acımak bilmiyen bir 
İllsafsı:dıklk hergiin döver. En 
ufak bilmiyerek elimden çıkan 
bir yolsuzluktan dolayı ayak
lannıa albna alır ezerdi. 

Buram buram terler akıtmak
ta olan sihirbaz ~kan kızın hi
kayesini özel bir dikkatla dinle .. 
yordu. Ruzita acıklannı dokil
yordu: 

- Bu kan o kerte alçak 
o kerte yaramaz bir Ticdanıız 
idi ki... Her kes cadı adı

nı ona yermiılerdi. . Baıka adı 
olub olmadığını bilmiyorum 
Oda bani adsız bir kız olarak 
çajmrdı. Bunun için komıular 
bana furuacu kız adını ver-
mitlerdi. Hatta Rafail bile be .. 
ni çok defa bu adla çaiırır. 
Ah anneciğim ! hayabmın çe-
kilmez 2ünlerinin acılannı 
hiç bir gün unutamam. Sırhmda 
paçavra ıibi eski püskü elbi
selerle, çıplak ayakla bütüa 
ıUn fınnda çalıtıyordum. Ca
dı karı bana açlıktan ölmiye
cek kadar birkaç lokma yiye
cek veriyordu. Çap gibi zaif
lamıı, çok ıtınler cadının kö
peie attıiı kırıntiları köpeğin 
önünden alip yemiye mecbur 
olmuttum. Köpek hırlar ben 
kapardım. Bir ıün 48 saat aç 
kaldım. Gözlerim karardı. Aç
bktaa ölecek bir duruma gel
dim. Cadımn fırınında yığın
larla bulunan ekmeklerin koku
su gözlerimi karartıyordu. Li
kin bunlara el dokunulabilir
mi idi? 

- Son1' var -... .. . .. . • 

Kaı·aburunda fakir 
Çocukların iaşeleri 

, ~l o ~, 

Kaıaburun, (Hususi) - Ka
raburunda fakir çocukları hi
maye heyeti Karaburun oku
lumda ve :köy okulalarında aç 
aefil ve yoksul çocuklara her 
KÜn birer kap sıcak yemek 
Term•-k isini bqarm .. tır. Yu-

·-·- ~, 

karıdaki resim bu çok bayırlı 
hizmetin açılma resmini iÖste
riyor. Şimdi Kara burun oku
lasındaki bütün fakir çoçu1da
rın İa§eleri temin edilmiş bu
lunuyor. Köylerde de bu ba· 
rek.et ienişlemiıtir. 

Yunan Meb'usan meclisi 
Çaldarisin programını kabul etti Ve-

10!~~!~~~~.~~!~~~iy~~~~~.!~~!~~ !!!~~~r? 
aan meclisinin umumi içtimaında deruhte cdıleceğini söylemiı aıt ~mala~a. aıt hacız konma-
başYekil B. Çaldaris ulusal ise de 2'encral Kondilis mecli- sıoı ıst~mıştır. . 
kurultayın toplanbsına deiin sin davetini istemiıtir. H

1 
ü~umetkmemurları, bu b

1 
ı-

M h lif be na ar ıle yfi vapurunun evve ce 
deYJet muvakkat lcanun!arla u te yaaattan ıonra h d'l . ld ki b" 
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d · .. _-Z! d'l k i in Venlzelo bl rı mıyeceıım ı ırmıı er ır. 
or u uuıuye c ı ece ' Y • 70 n Venlzelos• sulkaat 
meclisi larolunacaktır. Bütün . lnglllz mi çekmlf Yapanlar beraat etttler 
bu ıeyler. ~ükQmetin proıra- . Atına, 30 (A.A) - _Bir Ame: 

1 

Atina,. 30 (AA)_ Aiırceza 
mına dahildir. rıka hankası•ın Parıı ıubesı mahkeme1i Venizeloaa Ul'fı 

Müteakiben söz alan B. Me- B. Venizelosa Avaaı olarak yapılan ıaikut mamualannın 
takau meclisi içtimaa davet verilen 70,000 lngiliz liruana hepıinin beraabna kararvermif-
etmcnin lnzumsUE o1duiunu karşılık olmak llzere Kiryakoı tir. 

Sorbonda 1 ltalya - Habeşistan 
Türk ~hlrihi hak- Arasında yeni gerginlik 
k!?,~~9 <~~~~e!!!!ı~ Gelecek ay ltalyada 600,000 
Ajanıının hususi muhabiri bil- Asker silah altında olacak 
diriyor : 

Türk etüt merkezi tarafın
dan tertip edilen konferanslara 

"'Sorbonda dünde devam edil
miıtir. 

Dün İstanbul üniYersiteıi ede
biyat fakültesi reiıi B. Fuad 
Köprülü Türk tarihine ait bir 
konferans vermiştir. 

Paris üniversitesi rektörü B. 
Charlety B. Fuad Köprülüyil 
konferans vermezden evvel kısa 
bir ıöylev söylemek suretile 
dinleyicilere takdim etmiı, Sor
bonda ilk defa olarak bir Türk 
profesörü konuşuyor, bu iti
barla Sorbon için bu tarihi bir 
ıüneür demiıtir. 

B. Fuad Köprülü, rektörün 
ıözlerine teıekkilr ettikten son
ra konferansına baılamı~, kül· 
tiir sahuında yapılan bu teş
riki mesainin Türk - F ranıız 
doıtluiunu takviye edeccj'ini 
söylemiıtir. Bu sözler dinleyi
ciler tarafı11dan hararetle al .. 
kı,laamıthr. 

Belçika Frangt 
Vaıington, 30 (A.A) - B. 

Hul Belçika frangı kıymetinin 
indirilmesine dair olan teklifin 
oldukça mutedil olduğunu ve 
rekabet bakımından · vaziyeti 
tehlikeye sokmıyacaiını beyan 
etmiıtir. 

Belçika frangının kıymetinin 
indirilmeıi keyfiyetinin Ame
rika - Belçika ticaret itilifına 

muzur olacağına kani değildir. 
Mumaileyh demiıtir ki: 

Bununla beraber Amerika 
vaziyeti ehemmiyetle ıöz ÖDÜi\• 

de tutacak ve Belçika frangı
nın fiatının indirilmeıiaden 
Amerikan istihsalitı için m\lzur 
bir rekabet tahaddüı ettiği 
takdirde icabeden tedbirler 
alınacaktır. 

Bay Vasıf Çınar 
Moskovada 

Moskova 29 (A.A) - Tür
kiye büyük elçisi Bay Vasıf 
Çmar buraya ıelmiı ve iıtas
yonda dıı iıleri komiserlij'i bi
rinci şark şubesi müdürü bay 
Suckermann ile Türkiye elçiliği 

f erkanı tarafmdan karıılanmıştar ~ 

1 
Lehistanın yeni 
Baş bakanı 

V ARŞOV A 29 (A.A) - Ye
ni başbakan Miralay Valeri 
Pilsudski taraftarlarından mU
him bir ıahsiyettir. Kendisi 
1930 Ye 1931 senelerinde iki 
defa başvekil olmuştur. 

Roma, 30 ( A.A) - Maten 1 dadır. 
muhabiri, ltalya ile Habeıistan Roma, 30 (A.A) - Ayanda 
araııada yeai bir ıerıiııliiin söylediii bir ıöyleyde harbiye 
basiöıterdiiini Adisababadan müatefan ieneral Bestrokki 
aldığı haberlere atfen bildiriyor Afrikaya ıönderilecek yeni bir 

fırkadasa belııetmiıtir. --
Bu habere i&re Habeş hükii- General, ihtiyat olarak sak· 
meti Ulualual h&di.elerine dair )anan 1912 ııaıfınl hesaba koy-
olaa mtızakerata inatcıbkla itti- madan i•lecek ay ltalyada 
ham eylediii timdiki İtalya 1e- ıilih altında 600,000 kiti meY· 
firile imkln olmadıjı iddiaıın- cut olacağını M>ylemiıtir 

B. Eden B. Stalin ile 
Kremlinde görüştü 

LONDRA 30 .. - --
(A.A ) - Royter 
ajansının Moıko
vadan istihbanaa 
ıöre B.Eden bay 
Stalia ile Krem-
lin s1rayının ıaue 
bir surette dlS-
tenmiş olan bir 
salonunda ııörllt

( müştür. Bu sa
londa Kari Mar-
kın l»ir portreti 
bulunuyordu. 

B. Eden dtın 
v~ evvelki gün 
B.Litvinofla yap
mış olduiu gö
rüşmeleri sıraıile 
gözden geçirrniı~ 
tir. Bu iÖrüşme 
hariciye komı-
teriyle yapılmıı 
olan görilımeler 
aibi dostane ve 
ve samimi olmuıtur. l'ercUmaalık vazifasini B.Litvinof ıörmiiftür. 

Streza konferansı 
Sonuncu mu olacaktır? 

Almanya Londra ve Roma andlaşma
larını kabul etmezse ne olacakmış? 

ROMA, 29 (A.A) - Gazet tir. Ve o vakıt ta milli müda-
di Popolo mülhem olduj'u an- fa~ için ciddi bir teıkilita ib-
laıılaa bir yazısında ıu müta- tiyaç Yardır. 
le2lerı yazmaktadır: K~ryera dela Sera ıazeteıi 

Artık boş ve aldatıcı konfc- ise lngiltMe tarafından tatbik 
ranslar}a vakit kaybetmek im- dilmekte olan tabiyenin ve bu-
kanı kalmamıştır. Strezada ye- nun neticesi olarak İngiliz na-
ni bir konferans davet edil- zırlarııun Berline yaptıklan 
miştir. Pekili, fakat bu kafidir. 1eyahatı ne Pariı ye ne de Ro-
Bu11un neticesinde ya Al- mayı bir taahhüt albna almı-
manya ile bir itilif i•kanı an- yacağuu kaydederek bizzat 
laşılacak yani Almanya, Londra Mussolini tarafından Strezada 
ve Roma uzlaımalarını kabül temsil edilecek olan İtalya te-
edecektir ki bu tekilde kendi- razinin kefesine kendi azminin 
ıiyle görüşmek kabildir. Ve blitün sıkleti ile basacaktır de-
yahut bt•nları kabul etmivecek- mektedir. 

Venizelosa .. - ~ 

Suikast yapanların 
Muhakeınesi 

Atina, 29 (A.A) - Atina ci
nayet mahkemesi 933 senesi 
6 Haziraaında bay Venizclosa 
karıı suikast yapmış olan eş
hasa ait mahkemeye devam 
etmiştir. Maznunlar aleyhinde 
ıahaddte bulunmak üzere 
mahkemeye gelmiı olan şahit
lerin ekserisi bidayette yapıl
mış olan istintak ve isticvap 
eauında ki ifadelerini ya boz· 
muşlar ve yahut tamamen ak
sini aöylemişlerdir. 

Neticede turası anlaşılmııtu 
ki, bqlıca müttebimler hak· 
kında ileri sürülen itbamlaı 
uydurma ıeylerdir. Esasen Ve· 
aizeloı taraftarlarının çıkarmı• 
olduklun ıon isyan esnuıadı 
ele ıeçmiı olan ıcncl doıya· 
lar, bay Venizeloaun husual 
kitibine ıöndermif olduiu bir 
takım mektupları ihtiva etmek
tedir. Bu mektupludan ula
pldıfuıa ıöre, mahkemedeki 
maznwalar aleyhinde ıehadett• 
bulunacak olan ıahitler birçok 
paralar almıflardır. Buılan da 
alacaklannıf. Cinayet mahke
aui kararı pek yakıoda vere
cektir. 

Belçika 
Mebusanında 

Brük.el, 30 (A.A) - Mecliı 
12 müstenkif, ve 45 11tuhalif 
reye kartı 197 rey ile Belga
aıa kıymetten dfttlirillmeıi hak
kındaki kanun liyihaaını kabul 
etmiıfü.-:·-Meclis hilkümete bir 
yd için feYkallde 1alihiyet te 
Yermiıtir. 

Asilerden 13 kişinin 
idamı istenildi 

Atina, 29 (A A) - Aıkeri 
mahkeme •iiddeiumumiıi, 13 
kifiaiıa rütbelerinin refedilerek 
idamını, 7 kitinin mil•bbet hi-

1 demab pkkaya ve diier maz
nt1al~n d• ıene muhtelif aau 
hiım ertle klallanıl•ak tinre 

" mab ~ idilDıeleriai talep"' et-
r !Y. !!IU'~~lo •• 

Edime, (Huusi) 30 Mart -
Büyii\Tür~ miınan Koca Si 

1 •••ın ölümünün 358 inci yılı•• 
ı tesa<llf eHiyor. Koca Siaanın 
l ~~ . ... . l . 
~ en 5~~:t ve •• mce eser erıa-

deu liii Edirnedeki Selimiye
' dir. förk sanatının inceliii•i 
' Ye kuöretiei bütün acuna hay
'Jı. kıran bu pheser, üstadın bü· 
• tUn eıerleri ıibi acua mimari· 
IİDİD tarlhine ieçmit bulunu· 
yor.~ 

Edirneliler kendilerine yakı-
f&ll bllyük bir kadirtinaıhkla 
her yıl Siaan ıüoünü içten ıe
lea bir heyecan ve alika ile 
yaıiyor ve yaşatırlar. Binlerce 
halk Sinaoın ıaheseri olan Se• 
ilmiyenin iölgesinde toplana
rak onun hatıralannı anar ve 
aziz ruhu önünde derin bir 
huıula ej'ilir. 

Bu yıl geçen yıllardan daha 
çok zengin bir ihtifal proira
mı ile buırüntın hatıruı anıla · 
cak, halk ve mekteplileri işti· 
rakile büyük bir geçit resmi de 
yapılacak tar. 

R. YAMANLI -·····-Karamürsel de 
Ekim vaziyeti 
lzmit, 30 (A.A) - Kara

mürıelde bu yıl ekin vaziyeti 
çok iyi olduiu gibi mev• 
aj'açlannın vaziyeti de çok 
iyidir. Havaların iyi gitmeıİP"' 
dea hergün Y alovadan oto
mobil ıeferleri Datlamıthr. 



...... yam ve Nekrofil bir 
ani "aklı başında,, mı? 

'Yüıden fazla ç~;~ğa eşkinee eden 
Sefil t~ ahlik ~~~~klujuna müptela! 
Aitti doktorlan ahlik bozukluğunun akıl bo~\lklu .. 

ğuna alamet olamıyacağını söyJiyorlar 

Ingiliz Kadinlarının çarpışmaları 
Seçinı hakkını vermeğe erkekleri nasd mecbur 

Ettiler - Ne korku, ne rezalet, ne ölüm 
Süfrajetleri yollarından çeviremedi 

Miss Silviya Pan kürst Fransız kadınlarına yol gösteriyor 
Türkiye kadıniannın kazan- bunun içindir ki kendimiU zia· .....nik çok belit -bir nutuk kir kaclin layafetiae mıııi9tıM 

dıkları seçmek ve seçi mek cirJerJe av m kamaruı pamıaft- •lfledi. Bana rape kadmlann Dahiliye baiıqnmn OMmM• 
hakkı, diğer iı kelerde birçok lıtdanna bailamıı Yeya içlenmiz- iate1deri hlli alaylf, ha,..._, tqlacb. Y akal'am,aea a.a.ım;awllllol 
kız kardaşları iç0 n gerçelmetnit den bazılanm .. Y apyan mektup- anlayı~ ~ ,.. fır- Vartor ve- ı.-. hlrllilik~ 
bir şeyd'r, Fr da meb'u 1ar lar 'bi" posta ile ~ ka .f""6ri t.'ö ~bir jımu iiyledi. AvamclaD • ... 
mCfl°sı 01k defa ôlarak kad n- adr ·ne. g&~dermitfik. BniUıil ~ t*armd. latemiyodu~ı. zannedile~k, o •akıta ~ 
Jara aynı hakkı tanı atı bir içind r kı, b111den fazla slfra- MiD israr etti. 1867 de, aile uzak kaldırı dbanlıra o ela tibi 
kaauau kahu tmiş ise de bu- jet hapse bkılarak " yemek reyini tesis eden islibat ka- tutuldu. Sondayı midesine ıok-
nuo ayan fa afından kabul bo , gı i al~akça bir rejime nuau dolayısilekadmlara seçim mak iç'n doktor onun kamı 
ed lmesi üpli I' dir. • · di, b - tll>i hakkının verilmesi için bir tak- Dzeri oturdu. Tarif odilemi-
le · e seç"mi a ıfe 'nde. Fr n- Kadınlık d vaemm ~ ~di. O ..z..aJUQ muhafpa- k bir .-.b ~e K~ 
ş kadın arın si cı 1 h kf n ftlllerl kir oı.a blldlmet bap reel- Lo on k._ta ve dnter 

e ve • de aryış- ..._ de kıh ceU dua inlerini W.: 
ma ar oluyor. ka ldiıe etc1 Şiddet kararı Jetti. Bu D cezası olarak -.. 

Bu müna eb e h r. Fra z ın. B 'm daya• Birb.rini takip-~ bitin ri z valh kadını mlithif su""' 
gazetesi me hur n • t: s a ·eti erenleri de vardır. h ·ümetler ıayretle 'mize ıid- te taktt adı. Bu muamele LadJ 
Mis Silv' p kürt'tc e, Epa n at koşuJa- d e karşı id'ler. ban, sever Konıtana Layton'ua batiin &a· 
kadınların bu mBcadeJ de nasıl nnda .kr ıa atı ... n ~yaklan hareketler sonucsuz kalınca rlhıce klStiirüm kaleauna •· 
üstünlüğl\ kazandıklannı sor- albna atılıp. aeneleree ısbrap• şiddet hareketini kurduk. - beb olmuf ur. 
mlJf ve •tt cevabı almı,br: taa -.oeta aı. Emil Vildinf lıkance ıpbst bazı vakaJar •••rd• .,...... .. 

LUtuf mD, hak mı? Da•idıon bir şehit cİetil mfflir? oldu. Mataza camlan. kınldı. 1914 llk babanacla, ,.,_.. 
Fransııız kadınlan seçim 1892 de lagilterede feminist Fakat yakalanan slfrajetler dip. bir Wile-.. JJaı.aa 

hakkını bir liltllf fibi anyorlar. hareketini açıp "Fran11z ihti· lıapiahaaede ,.U almaktu ki Mr tttM lal 1'ral •• IGa-
Yirmi ıene oluyor, ve daha &n· llUnin km" adım koaııan ve iltiulf edince U. lıerecaaa &çama lalald• seçerken ~ 
ceden beri, fn,WZ kamnlan bir lagiiiz dfrajetferiZIB blyllk aaa· dlftl. "Kem • Fare baumt., cllktea-1IOOl'a: "ulu kral, aDali 
bak aramlflar " bunun için 11sayı1an meşhur Mari Volstouk· demlen baau mecliaten ı•· qkma zorla sula 
çarpıfllllılardır. Sadece prQpa· ..aft ta erenlerde• biridir.Omm çirerek çok.Janulık pptapı kaW ıma 1 " diye bajlnlt, 
pnda lle, ı&ylevlerle, giate.- ziyaretinden biri ne kadar çok r,... Ba mah";:.~ ~ ~ ~:.=: ~ 
riflerle deiil, gerçekten asker· yol aldık! nkbtea ıerbut ~ ve ,..... ~ ...... ~ 
ler pi çarpıımıflardır. Ve çok lnllterede kadın kllellll kendilerini top1- ~ .,., penefine bayle bir-. 
defa aske1'1er gibi iSlmiitlel'"- On ıekizinci asır ıonlannda hapH abhnh. ~ j..,_ vti hiç Taki dejildi. Geı...,., 
dir de. kadın ıeçim yerlerinden bile yıllarca bu k~M~O ti~ pzeteler bundan balıaettilit. 

Şiddet, hapıs, alim, her feyi uzak tutulurdu. Fakat bu bir bi oldQ(v ve I» ~ n bu Fakat •enelerce çıkar ... 
aiSze aldırm.lardır. En sonra .,ey dejiL Rtlfd Y&flDA kadar yllzclen lldtller. W- bu gibi hlclileleria ~ 
hlktmet ı&z- zaif olanlar kadınlar. bab.ıan. sonra llerl•J• blr dava •YPl•P inakln yokl ffer vuata 
ciain bicilmlerine daha uzun kocalarıDın mah idi. Kocası "7lecer dav• , .. ~cak ile, batta bıwa ~-
aman day.._...ıpcap .JıJa- kanımı, 'bir parliWdan kalm derecede ilerliyerdu. Her 11- saçma •uıtal&rl& dikk~b tif:.. 
.-,.k,: nlara aeçtQek •~ MÇÜ• obiıamak iUtlle, sopa De ~ b~ ka liare- ~· f"lt • · .._,"'" _ _...,... .. 

K'ıilJatl• 
........ ., Avutarye işlerin .. 

ele ltalfaam mlldah.telerlnden 
ıik&yet etmiı ve Avuıturyanm 
ta•aaiyetini muhafaza maksa• 
dına matuf her türlü andlq
mada leı'lminki kadar Roma .. 
nm da nlfuzunun tahdit edil-
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oskova görüşmeleri 
Bay Edeı1 dün Stalinle görüştü Al
manyanın Cenevreye dönmek için 
Şartları Londrada hayret uyandırdı 
Lıındra , 2) (A.A) - Tay- 1 

ınis gazetesi neşrettiği bir ma
kll!ede Lord Eden tarafından 
Mosk ovaya yaı> ı'an seyabata 
dair gelecek raporun burıdan 
evve Berlin s~ya!utin . dair 
s· r C!>n say men tarafından 

nri!miş o '. an izahat ile kaqı
la,tırı lacak hu;:Ü'lletin bu hu
su3taki nokt<:i nazarını tesb:tc 
yarıyz.cagını ' azmakta ve w G

ta leasına şu tarzda devam lc

mektedir: 
Avrupanın umumi vaz iyeti o 

kadar küçük hi r ki erken ,..!· e
cek her türlıi beyanattan ve 
bilhassa bu rribi bcyan:ı ta isti
nat ederek neticeler istih ra cın

dan çekinmek pek doiru o:ur. 
Bugün doiu misakını umumi 
bir Avrupa anlaşmasının en 
mühim noktası addetmek belki 
bir hatadır. A lmanların bu mi
saka itirazları herkesi ikııa et
meze bile her halde anlaşılır 
~eylerdendir. Her halde bu 

li<ı!J /<:den Rtısyaya gidakeu 

doiu cephesinde de müıterek 
emniyetler grubu teıkiline ıray
ret etmek buıün de kabil ad
dolunabilir. Bu ırruba ancak 
birbirine mütekabil muavenette 
bulunmayı kabul edenlerin ıir
mesi ve diier memleketlerin 
iki taraflı ademi tecavüz mi
saklariyle iktifa etmeleri müm
kündür. 

Şark misakının 
Ehemmiyeti 

Lord Edenin Moskova seya
hatını şark mişakının ehemmi
yetini küçültmiyecek ve muh
temeldir ki büyültecektir. Bel
ki bütün memleketleri bir ara
da toplayacak bir ~ark hava 
mukavelenamesi, mütekabil mü
dafa •lar hususunda itilafta esas 
teşkil edebilecek bir kadro vü
cuda getirilebilir. Hava mese
lesi garbda olduğu kadar şark
tada mühimdir. Teklif olunan 
misaka karşı Lehistan tarafın
dan ileri sürülen itirazların ba· 
ıılan eger bu tekliflerin hare· 
kete ıeçmek mecburiyetini na
tık oldukları görülmemiş olsay
dı red ve cerbcdilebilirdi. Bir 
memleketin diyer bir hükümet 

askerleri tarafından hatta mua
venet maksadıyle dahi olsa iş

gali nazariyesi agır bir şeydir. 

Asıl lclzım olan şey 
A!ıl lazım. olan şey Sarkta 

ve Garpta bombardıman tayya
relerine kartı ezici bir müda
faa kuvveti teminidir. Fakat 
asıl hayati mesele Alman hü
kümetinin böyle müşterek ıis
temlere taraftar olup olmama· 
11dır. 

Berlin konuşmaları anlaşıldı
ğına ıtöre bu noktaya menfi 
bir cevap te,kil etmiştir. 

ıuuifi= ,/ t'i /ı, ı lı:a uı 'lı ı ı ~"iiıı.ou A hu.a u. dı .~ bakııuı ,,,\·a urath ile ofouı:Jb11<le 

Garptaki hava mukavelesl bay Eden arasındaki görüşme-
Taymis gazetesi bu mütalea· lerin tam bir muhaleset ve 

sını şu "suretle bitirmektedir: mütekabil itimad zihniydti için· 
Garpta bir hava mukavelesi de cereyan etmiş olduiunu 

meselesi istihsal olunan müsbet temin etmektedir. 
neticelerden biridir ve bunu az Stallnle görUştU 
kıymetli bir şey gibi göstermek Londra, 29 (A.A) - Royter 

luııdiııi !)tÇirrn lerle uor iişiirkeu 

j doiru olamaz. Her tarafta baf 
döndürücü bir süratle devam 
etmekte olan silah imalatı mes· 
elesini durdurmok için vakıt 
ve zaman tamamile ıeçmiş de
ğildir. 

ajansının Moskovadan istihba· 
nna göre bay Eden bay Sta· 
!ini bu sabah bay Litvinofu 
ırördükten sonra ziyaret ede
cekti r. 

Bu delı'işiklik bugünlcü gö· 
rü, mclerin ne derece ehemmi· 
yetli olduğunun bir delilidir. 
Con Saymenin sözleri 

Parlamentoda ç ok 
iyi karşclandı 

Eondra, 29 (A A) - Sir 
Con Saymenin Almanya ile 
İngilterenin noktai nazarları 
arasındaki farkların çok mühim 
olduğunu açıkça kabul etmesi 
parlamento mahafilinde çok 
ıyi tesir bırakmıştır. Bu me· 
hafi! bazı ıazetele :rin Berlin 
ıörüşmeleri hakkındaki n.üta· 
lealarının esas itibarile doiru 
olduğunu beyan etmektedirler. 

Hayret u~andıran 
Şartrar 

Almanyanın Tekrar Cenev· 
reye avdet etmesi için bay Hit· 
ler tarafından ileri sürülen şart· 
lar büyük bir hayret uyandır· 
mıştır. Muhafazakarlar bu şart
ların kat'iyen kabule şayan ol
madığı ve Streza konferansı· 

Moskovadaıı bir t11aıızara 

Moskova mUzakere
larl devam ediyor 

Londra, 29 (A.A) - Evvelce 
ortaya atılmış olan bütün me· 
seleler hakkındaki müzakere· 

lere bay Litvinof ile bay Eden 
arasında devam edilmiştir. Bu 

görüşme bir buçuk saat devam 
etmiştir. Hariciye komiseri ile 

İngiliz bd.anının lnıiliı-Sovyet 
münasebetlerinin inkişafı hak· 
kındaki mütalealarını da bir
birlerine söylemiştir ve bu mü
nasebetlerin mühiıtı surette 
selah bulmuş olduğunu ırör· 
müşler ve Sovyet Rusya ile 
Büyük Britanya arasındaki 
gerek siyasi ve gerek iktisadi 
mün11sebetlcrin ileride daha zi
yade tarsin edilmesi hususunu 
ıörüşmüşlerdir. İyi malumat 
alan mahafil bay Litvinofla 

nın müşterek emniyeti temine 
azmetmiş olan deyletler arasın
dı.ki baiları daha ziyade sık
laştırmaia medar olacaiı fik
rindedirler. Almanyanın da me
talibatından vazgeçtiği takdir
de bu iıte teşriki mesaide bu
lunmasının kabul edileceiini 
ıöylemektedirler. Bilhassa coğ
rafi vaziyeti itibarile İnırilterc
nin her hanıri muhtemel bir ih
tilafta, işe karışması tabi olan 
mıntakalara ait bir karşılıklı 
yardım planları yapılması tas· 
vip olunmaktadır. 

Ancak tamamile İngiliz me
nafiini ıözetmeyi istihdaf eden 
bu telakki muhafazakarların, 

lngilterenin diier yardım mi· 
saklarına diplomasi yolu ile 
•uzaheret etmesine taraftar 
oldukları manasını tazammun 
etmez. 

Şark demiryolları 
idaresinde yenilik 

İstanbul, 30 (Hususi) - Şark 
demiryolları Türk anenim şir

ketinin ıenelik alelade toplan
tısı ıeçcn Çarşamba ıünü şir
ketin Sirkecideki merkez bina
sında yapılmıştır. Bu toplantı 

da Nafia bakanlığı namına şir

ket nezdinde bulunaı• baş mü
fettiş bay Salahettin bulunmuı
tur. 

T rawyanın kalkınması bakı
mından nakliyatta mühim bir 
rol sahibi olan Şark demiryol
ları idaresinin, ıreçen s~ne bir 
çok yenilikler yaptığı görülmüş
tür. Bu cümleden olmak üzere 
geçen sene tahrik ettirdiği mü
teaddit tenezzüh trenleri İstan
bul halkının Edirne ve Trakya- • 
yı tanımasına ves le olmuş
t~r. ~erek iktisadi ve ıerekse 
tıcarı ehemmiyeti olan bu ta
nış~a vesilelerinin bu yıl yine 
a 1 nı surette tekrarlanacağını 

memnuniyetle haber aldım. Ge
çen yıl zahire, karpuz ve ka
vun nakliyatında yapılan ten
zilat, zürrai korumadıiından 
bu yıl bu mahsul için yeniden 
tenzilat yapılması için tetkikat 
yapılmaktadır. 

Nafia Bakanı B. Ali Çetin Ka
yanın ıreçen yıl şirket muame
latını teftişte, mevcut kara 
vasıtaları rekabetine karşı bu 
hatta da azami tenzilat yapıl· 
ması suretile rekabete g-alebe 
çalınabileceiini ve bu şekli 

Devlet demiryollarında tatbik 
ettirdiğini, ve neticede muvaf

fak olunduğunu söyliyerek şir
kete ayni surette hem halka 

kolaylık ve hemde rekabetle 
mücadele edilmesini tavsiye et
meleri üzerine 1 Birinci teşrin 

ı ' 934 tarihinden itibaren ana 
hattı ve banlıyoda yapılan •4 30, 
keza ana hatta gidiş, ge
liş biletlerde ve mahdut is· 
tasyonlara tatbik edilen ~4 50 
tenzilatlı yolcu bilet tarifeleri 

Belediye reisi 
Bugün geliyor 

lıtokholmda bulunan bele
diye başkanı bay Bebcct Uz 
buırün sabahleyin Rodi npu
rile V enedikten şehrimiıe ıre
lecektir. 

. At yrışları 
Önümüzdeki Cuma günü ya

rış ve ıslah encümeninin ilkba
har at yarışlar na başlanacak· 
tu. Koşu sahasında lazımırelen 
tamirat yapılmıştır. 

Bay~ar müdürlüğünde, koşu
ya ıırecek atların kaydına 
başlanmıştır. 

Esnaf Mürakıbı 
. Elı:on.o!?~ bakanlığından fz

mır valılıııne gelen bir yazıda 
halen vilayet emrinde çalış
makta olan Esnaf cemiyetleri 
mürakıbının badema doğrudan 
doğruya ticaret odasına mer· 
but ofarak çalıımasının müna· 
sip olacağı bildirilmiştir. 

Bir işçi yaralandı 
Aydın demiryolları kumpan· 

yasında te1viyeci Ali oğlu Nu
riddın makinada tamir ile meı· 
ıul iken vidalardan birinin kop
ması ile dört metre yükıekten 
aşağıya düşmüş vücudunun bir 
kaç yerindan yaralanmıştır. Ya
ralı, memleket ha1tanesine kal
dırılarak tedavi altına alınmıı
tır. 

Para Piyasası 
30-3-1935 

Muk 
!sterlin 

F r. F ranıı 
Dolar 

Bel ıra 

Alış 
50 20 

601 
8 28 

80 

İtalyan lireti 10 43 
İsviçre F ran. 40 62 
Florin 84 62 
Kr.Çekoslov 5 22 

Satış 
50 70 

606 
8 30 

79 40 

10 45 
40 87 
84 87 
5 27 

bir bayii müsbet tesirler 

göstermiıtir. Gidiş ıeliı bilet 
tenzilatın ın birkaç merkez is
tasyonlara teşmil edilmit olması 

ihtiyaca kafi gelmemektedir. 
Bunun da bu yıl içinde tadil 
edileceiini ümit etmekteyiz. 

Yine umumi müfettişliğin 

tavassutu ve halkın müteaddit 
müracaatları üzerine Trakya· 
dan istanbula ve Trakyadan 
Avrupaya ıevkedilmekte olan 
diğer emtianın da nakliye Üc· 
retlerinin bahalı olması tüccarı 
zarara duçar ettiğinden bun· 
lar üzerinde de mübım tenıilat 
yapılmıştır. 

Son yapılan tenzilat meya· 
nında ihracat emteamııdan tü
tün, yumurta tarifeleri ehem
miyetli surette indirilmiıtir. 

Göçmenlerin ve eşyalannın da 
% 50 teazilatla aevkedilmeleri 
yapılan kolaylıklar meyanında· 

dır. Trakyadan İstanbula ıev· 
kedilen tavuk, keıilmiı et, ıüt 
yoğurt, lahna, odun kömünü, 
odun, taş tarifeleri de ucuzla· 
tılmış ve maden kömürü tari· 
fesi de haddi asıariye indiril 
miştir. 

Bu yıl , ticaretin icap et· 
tirdiği ı eki 1 de demiryolu 
idaresinin yeni kolaylıklar 

göstereceğini ve bu meyanda 
lıtanbul, banliyo trenleri yaz 
tarifC1i tatbikinde adetleri ih· 

tiyaç nisbetinde artınlacağı ıi
bi bilhassa Y akaköy halkının 
müteaddit müracaatlarından biri 
olan doğru tren seferlerine de 
önümüzdeki yaz meniminde 
başlanacağını öğrendik. 

Florya plajlarına raibeti te
min ve ıidit ıreliş ücretlerini 
mkul bir hadde indirmek üze· 
re tramvay şirketi ve plaj 
sahipleri ile husuıi bir anlat· 
manın yapılmak üıere olduğu 
da haber alınmıştır. 

R. YAMANLI 

Rıfkıyı öJdürenler 
Ağır cezaya verildiler 

Osman oğlu Rıfkıyı, Sulu 
mezarlıktaki tütün mağa:ı:a11 
önünde yarahyarak öldürmekle 
maznun Dinarlı Ahmet öğln 
Tevfik ve Uluborlulu Ahmet 
kızı Abide halı:lanndaki tahki
kat ikmal edilmiş, ikisi de mev· 
kufan ağırcezaya verilmişlerdir. 

Bir uçurtma 
Yüzünden .;, 

Kahramanlarda tehitler cad
desinde oturan Hurşit oğlu Ke
mal Hasan ve kardeşleri Mu
rat ve Mehmet, küçük kardeı
leri Salibin uçurttuğu uçurtma, 
homşularından Eminin bahçe
ıine dütmüş ve uçurtmanın 
alınmasına müsaade etmiyea 
Eminin üçü de üzerine bücu• 
ederek kendisini taşla baıından 
yaralamışlardır. Yaralı, Mem· 
leket h~ıtanesine kaldınlmıı, 
mütecavızler de yakalanmıştır. 

Yangın başlangıcı 
Keçecilerde Mevlevihana ao· 

kaiında maranıroz lbrahim 
oilu Halim ve ortaiı Ahmet 
oilu Mehmedin 17 • 22 numa· 
ralı marangoz dükkanında 
yanırın çıkmış ve aynı handa 
yatan Muıtafa ve Mehmet 
tarafından görülerek söndü· 
rülmüştür. 

Dükkan 1500 liraya siror· 
talı olduiundan takıkata baş· 
lnnmıştır. 

Kanunları sövmüş 
Türkiye Cumhuriyeti kanun

larına ıövmek va zabitaya va· 
zifesi sırasında hakaret etnıek· 
le maznun Malatyanın Petrüke 
kazasından Esat oğlu Ahmedin 
birinci karar hakimliğinden 
mevkufen Aslieeceza mahke
mesine sevkine karar veril· 
uıiıtir. 

Akdeniz 
Havzasındaki Menı· 

lek etlerin t icari 
Du rumu 

Avrupadaki sanayi memle• 
ketleri yakın ve uzak Şark 
ülkelerinde yeni mahreçler 
aramaktadırlar. Şimdiki halde 
Akdeniz havzasınde, en enı· 

niyetli pazarlar Filistinle Mı· 

ıır ve Suriyedir. Avrupadaki 
müstahsil memlekdlerin dik· 
kati bu ıün bu üç ülkeye 
çevrilmiştir. 

Serbest mübadele sahasında 
en hayati mesele olan dövi:ı: 

serbestisi dolayısiyle Filisti•, 
Mısır ve Suriye ile yapılan ti• 
cari işler halen Avrupalı ib· 
racatçılar için ,hiç bir tehlike· 
ye maruz deiildir. 8u 1ebep· 
ledir ki birkaç yıldan beri 
Avrupalı bir çok komiıyon· 

cuların bu memleketlerde 11k 
ıık dolaştıiı ırörülmektedir. 

Balkanlardaki durumun Ak· 
deniz cenubundaki bu memle• 
ketlerde de zuhur etmesin• 
ıimdilik ihtimal yoktur. Bua· 
lar büyük 1avatın felaketlerin· 
den uzak kaldıklan ciheti• 
mali durumları çok iyidir. Me· 
ıeli Fili~tinin mali muvaıene
ıi daima aktif bir vaıiyett• 
olduiundaa Hükümetin mali 
tahdidat koyması hiçbir vakit 
hatıra ırelemez. 

Bn ş~tlar dahilinde ihracat 
hususunda en emin memleket
ler başında Filistin, M111r ve 
Suriye ıelınektedir. ·-· Küçük Haberler: 

Kayıt muamelesi 
İlk bahar ya\ışları hazırlık· 

lanna devam olunmaktatır. 

Kotuya ırirecek hayvanların 
kayıt muamelesine 'dündCll iti
baren başlanmııtır. 

Tayin 
Foça kazası bay kaymakamı 

Hilmi içeri itler bakaalıiı ikin· 
ci ıube müdürlüğüne tayin 
edilmiştir. 

Foça kaymakamlıiına Akdaır 
madeni kay•akamı bey Nusret 
naklen tayia olunmuıtur. 

Foça nUfus memuru 
Foça nüfuı Dl-urunun teka· 

üt edilmeıi üzerine boı kala• 
Foça nüfuı memurl'lıiiuna Ke· 
malpaıa kaıaıı nüfus •emuru 
bay İhsan, Kemalpaşa aüfuı 
memuruluğuna Hki Tire aüfuı 
memuru bay Hüınü tayia edil· 
mitlerdir. 
~Ziraat EntltsUsU Talebesi 

Şehrimizde tetkikler yapa• 
Ankara yüksek ziraat enıtitü
ıü talebeleri dün sabah An

i.karaya avdet etmittir. 
Bay Hamdi 

Muhaıebei husuıiye müdür· 
lüiü başkatipliiini vekileten 
idare etmekte olan ve muvaf
fakıyeti görülen bay Hamdi 
vilayetçe bu vazifeye asaletron 
tayin edilmiıtir. bay Hamdiyi 
tebrik ederiz. 

Bay Kenan 
Defterdar bay Kenan Bayın· 

dır kazası maliye işlerini teftiı 
ederek şehrimize dönmüştür. 

Vilayet idare heyeti 
Vilayet idare heyeti, dün 

öileden sonra vali muaviai bay 
Sedat Erimin başkanlığında 
toplanmıftır. 

Bay Feruh Barlas 
Urla ve havalisinde ıeytinci· 

lik araştırmaları yapan vilayet 
zeytincilik mütehassısı bay F e· 
ruh Barlas araştırmalarını biti· 
rerek İzmire dönmüştür. 
Vllclyet umumi meclisi 
Umumi vilayet meclisi buıün 

öileden sonra saat 14 te vali 
General Kazım Diriğin baş· 
kanlığında toplanacaktır. 

Bay Orhan 
Şehrimiz müddeiumumi mu•· 

vinliiine tayin edilmiş olan 
Düzce müddeiumumisi bay Or· 
han şehrimize ırelmiş ve vazi· 
feıine baıılamı tır. 
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Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu No. 4 
1 Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) beldeği (alameti) konmuştur. Bunların 

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

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

olan HAK, aslı ÜGÜM olan HÜKÜM, Türkçe ÇEK kökünden gelen ŞEKİL gibi. 

B 
Bad - Yel 
Bidban - Yelken 
Bade - - - den ıonra - )Fr.) 

Apres 

Ômek : Ba4ielmevt - Ölüm-
den sonra 

Badehu-Sonra - (Fr.)et Puiı 
Bldi - Scbeb (T. K<t) 
Badire - Koran, zorieçit 

( Bak : akabe ) 
Örnek : Bu badireden de 

kurtulduk - Bu koraadan da 
kurtulduk. 

Badiye - Çöl - (Fr.) Deaert 
Baral - Koltuk 
Örnek : Ziri baialde - Kol

tuk alhnda 
Baitcten - A11sızin 
Biji - ( Bak : Asi ) - Azı

van - (Fr.) Revolte, rebclle 
Örnek : Bagilcr derdest edi

lerek cezalarını rördüler. 
Bih ( ıehvet ) - K6ıne -

(Fr.) Lascivite, erotiım• 
Baha - Paha 
Beha - GüzeUik 
Bahar - Bahar ( 1 ) - (Fr.) 

Printeıaps 
Bibi - K6ınel - ( Fr.) Ero

tique, pornorraphiqu• 
Örnek : Blht eaerler adabı 

unıumiyeye muhaliftir - K6snel 
izerler utsal törüye uymaz. 

Bahit - Cimri 
Bahir (Bale : ayan) - Açık, 

apaçık, belli, besbelli 
Örnek : Okuyup yazmanın 

bamrntiml terakkinin a1lmeti 
bahiresidir - Okuyup yazmanın 

')'ayılmaıı ilerleme•İ• apaçık 
beldeiidir. 

Bahis tutuımak, bahse giriı 
mek Oceşmek - (Fr.) Parier 

Ömck : At yarıılannda ba
his tutuşanlar - At yanılarında 
\Sccşcnler 

Bahr - Deniz 
Bahren - Denizden, deniz 

yo1iyle 
Bahri - Denizsel - (Fr.)Ma

ritime 
Ômck - Bahri vesaiti nak

liye - DenİzHl taşıt araçlan 
Bahri muhit - Okan - (Fr.) 

Ocean 
Bahs - Ayıt - (Fr.) Propoı, 

(\Ueıtion 

Bahs - (tutuıulan bahis an
lamına) - Ôceş 

Bahsetmek - Ayıtmak-(Fr.) 
Parler, traiter 

Örack : Son kamutay seçim
lerinden ayıtan a-azeteler • Les 
Journaux qui parlent des nou-
reUes elections · 

Bah,etmek - Bağşetmek -
~r.) Faire don - bahş - Veren 

Ömek ~ Fayda veren - Fai
dcbahş - bahşi - Veren 

Örnek : Sevinç veren - Me
•erretbahşi 

Bahşiş - Baitif - (Fr.) Pour
boire 

Baht - Bahıt (T. Kö.) 
Bahtiyar - Bahtiyar -(Bahtı 

Y•r) - (Fr.) Heureux 
Bahuıuı - Hele, yalnız(Fr.) 

Surtout, particuliercment 

Örnek : Bütün meselelerde 
bahusus iktisat meıelelerinde 
•zami itina lazımdır - Bütün 
•orumlarda, hele ökonomi ıo
runılarında co~ay özen gerektir. 

Baid - Uzak, ırak 
Bais - Sebep 
Bak -- Korku 
Baka - Kalım - (Fr.) Per

Petuitc 

. (~) ( Burhanı Katı ) bu sözü 
Ç_ın de bir put2'edin ve Tür
kıstanda bir ateşgedin adı di
Ye ~i?Öıtcriyor: kelime Türk kay
b•a-andan 2elnıedir. 

Bakaya - K.alınblar - (Fr.) 
L s reıtes, soldc 

Biki (Bak: Layemut) - Ka
lız - (Fr.) lmmortel 

Baki - Geri, geriye - (Fr.) 
Reste 

Örnek: 1 - Bikiıi düruiu 
binihayet - Gerisi bir sürü ya
lan 2 - Beıten üç çıkarsa baki 
iki kalır - Be§ten üç çıkarsa 
ieriye iki kalır. 

Baki (Büki'dan) - Aj'hyan 
Baki kalmak - Artamak -

(Fr.) Survivre 
Örnek: Gemi batbktan soa

ra artayanlar arasında buldu
lar - Apres le naufinj('e on l' a 
trouve parmi leı sum.-ants 

Bikir - İşlenmemi,, el dci
memiı, balta ıirmemit - (Fr.) 
Vierıre 

Örnek: İtlenmemiş toprak -
Terraia non laboure (non cul
tive) 

El deimemiş konu (mevzu) • 
Un sujet vierr• - Balta 2ir
memit orman - F oret vicrge 

Bakire - Kız, kızoğlankız -
(Fr.) Vierge, pucelle 

Bakiye - Artık, kalıntı -
(Fr.) Solde, reste 

Bil - Gönül 
- Kanad 

Bila - Yü<"• üst, yukan -
(Fr.) Haut, au uı 

Örnek: Yüce 1:>oy - Kaddi 
bili - Haute taille - Baııaın 
üstünde dolaşan - Baliyi se
rinde dolaşan - Au dessus de 
sa tete 

'Kiğıdın yukarısı (biliaı) -
Le haut du papier. 

Billpe"az - Şişken, ylik
sektcn atan - (Fr.) Fanfaron, 
preıomptueux 

Örnek: l - O ne balapervaz 
bir adamdır - O ne şişken bir 
adamdır. 

2 - Öyle ballpervaılara ku
lak aımamalı. 

Bilii (Reşid) - Erıin - (Fr.) 
Mür 

Bil!i olmak - Ermek, eriş
mek, varmak - (Fr.) Atteindre, 
mfırir 

Örnek: 1 - Sinni yirmi beıe 
ltalii oldukta - Yaşı yirmi beşe 
erdikte 

2 - Mesaiye baılıyalı beri 
ieçen zaman iki aya baliğ ol
du - Çalışmaya başlıyalı 2eçen 
zaman iki •ya vardı 

Balin - Y atsık 
Baliı - Yüz yastıiı 
Bam - Dam, çatı 
Bini - Kuran, kurucu, ya

pan - )Fr.) Bitisseur 

Örnek: 1 - Türkiye cumhu
riyetinin banisi Atatürk'tür -
Türkiye cumurluiunu kuran 
Atatürk'tür. 

2 - Süleym-.niyenin banisi 
Koca Sinandır - Süleymaniycyi 
yapan Koca Sinandır. 

Banliyö - Yöre - (Fr.) Ban
lieue 

Örnek: İstanbulun banliyösü 
pek rüzcl köşklerle müzey-

yendir - lstanbulun yöresi pek 
güzel köşklerle süılenmiştir. 

Bap - Kapı 
Bap - Bölüm - (Fr.) Chapitre 
Örnek: Bll eserde dört bap 

vardır, her biri dia"erindcn mü· 
himdir - Bu izcrde dört bölüm 
vardır, her biri ötekinden 
Bncmlidir. 

Bap (Husus) - iş, yol, konu 
sorum, şekil, yön, bakım, için 
üzerine - (Fr.) Cas, 11ffairc1 ma
niere, sujet, propos 

Örnek: Bu bapta ne düşü
nüyorsunuz? - Bu işte (yöadc, 
konuda, sorumda) ,ne düşünü
yorsunuz? - Bunun için (üzeri-

., il w .. 
ne, bu İf için) ne düşünüyor- Bataet 2'Östermek - Y ava-
sunuz? - Qu'est-ce que vous ~ımak, atırlık i'Östermek -
penaez a ce sujet (a cc propos) (Fr.) Montrcr de la lenteur 

2 - Size ne (hususta) yar- Örnek: işlerinizde bataet 
dım edebilirim? - Size ne yolda göstermeyiniz - İşlerinizde ya-
(ne şekilde, n~sıl bir işte) yar- vaşımayınız (ağırlık sı5sterme-
dım edebilirim? - De quelle yiniz) 
manicre puis-je vous etrc utile Bati - Ajır, yavaş - (Fr.} 
dans cette affaire? Lent 

Bar - Yük Sahi - Çürük, bcış - (Fr.) 
Örnek: Bu barı girana ta- Faux, absurde, vide 

hammül için - Bu ağır yüke İptal etmek - Çürütmek 
dayanmak için.. Örnek: O adam benim hak-

Bar - Yağdıran, UÇJln, ser- lcımı iptal etti - O adam bc-
pen nim bakkımı çürüttü. 

Ômek: ,Bo~uk saçan - F' ey~ Bu arzuhalin pufunu iptal 
bir ediniz - Bu dilekçenin pulunu 

Barin - Yağmur 
Barid - Soğuk 
Bcrd, bürudet - Soiukluk 
Örnek: 2 - Aramızda büru-

det hisd oldu - Aramıza soğuk
luk iİrdi. 

2 - Havadaki bürudet te
zayüt ediyor - Havadaki soiuk
luk arbyor 

Müberrid - Soiutmaç 
Örnek: Kesilmiş koyunların 

etlerini müberridde muhafaza 
ederler - Kesilmiş koyunların 
etlerini soğutmaçta saklarlar 

Tebrid etmek - Soj'utmak 
Biridane - Soiukça, •oiuk 
Örnek: Niçin bana böyle ba-

çürütünüz. 
Batıl itikad - Boşinan -

(Fr.) Fausse croyance 
Örnek: Batıl itikadlara sap

lanıp kalanlara acımahdır -
Boşinanlara saplanıp kalanlara 
acımalıdır. 

Batın - Göbek, kuşak 
Ômek: Dördüncü batında 

dedelerimiz birleşiyor - Dör
düncü ~öbekte (kuşakta) de
delerimiz birlefiyor. 

Batın - Kann - (Fr.) Ventre 
Batın - İçyüz -(Fr.) lnterne 

interieur 

ridane muamelede bulunuyor
sunuz? • Niçin bana böyle so
iuk {soiukça) davranıyorsunuz? { 

Bariz, mi.itebariz - Belirgin f 
Ômck: Bu iıin böyle olduitJ 

belirgindir (barizdir) 

Örnek: İşin zahirine değil, 
batınına bakmah • İşin dıt yü
züne de~il, iç yUzüne bakmalı 

Bitmt - Gizdem - (Fr.) 
E!ioterique 

Tebarllz - Belirgi 
Tebarüz ettirmek - Belirt-

mek 
T cbarüz etmek - Belirmek 
Bas - Gönderme 
Bas (Basil badelmevt :ilnla

mına - Dirilme - (Fr.) Resur
rection 

Baaıar - Göz, rörme - (Fr.) 
Oeil, vue 

Basıra - Görem - (Fr.) La 
vue 

Ôrneli: Basıra havası ham
ıenia en mühimlerinden biri
dir - Görcm, beı duyumun en 
önemlilerinden biridir 

Basiret - Ôniörü - (Fr.) 
Prevoyaace 

Örnek: Basiret, de-.let adam
larına çok lüzumludur - Öngö
rü devlet adamlarma çok ze
reklidir. 

Basiretkar - Öngören, Ön· 
görülü .. 

Örnek: Siyasi alemde basi
retkar olmak lazımdır - Siyasal 
acunda ÖJ?görür olmak gerektir. 

Basit (Sade anlamına) -
Basit (T. Kö.) - ~Fr.) SimpJe 

Basit (Gayri'l milrekkeb an
lamıaa) - Yalınç (Fr.) Simple 

Örnek. Basit ve mürekkeb 
cisimler - Yalmç ve kahnç ci
simler 

Başkumandan - Başbui -
(Fr.) Generalissime 

Örnek: Türk ordularının baş
kumandanı Atatürktür - Türk 
orduJarınm başbuiu Atatürk
tür. 
Baıkumandan - Baıkomu-

tan - (Fr.) Commandant en 
chcf 

Örnek: Şarktaki orduların 
Başkumandana - Do2'udaki or
duJarın başkomutanı. 
Kumandım - Komutan 
Kumanda etmek - Konıut

mak 

Bataet - Ağırlık, yavaşlık -
(Fr.) Lenteur 

Örnek: Bu iş bu kadar ba
taetle yürümez - Bu iş bu ka
dar yavaşlıkla (aauJıkıa) yürü
mez. 

Bayi - Satan, satıcı - (Fr.) 
Vendeur, marchand 

Örnek - Alanlarla satanlar 
anlaştılar - Leı vendeurs et les u 
acheteurs se sont entendus 

Bazao - Arasıra, arada, ki
mi vakit - ( Fr. ) Qefquefois 
(parfois) 

Bazı - Kimi, birazı, bir ta
kım, bir kısım (Fr.) Quelque {s) 

Bazice - Oyuncak - (Fr.) 
joujou, jouet 

Bazu - Pazı - (Fr.) Biceps) 
bras 

Bazubend - Pazıbai • (Fr.) 
Amulette attnche au bras, 
brassard 

Beci - Yerinde 
Nibeca (Nibemah:ll) - · Yer-

s:.z 
Becayiş - Almaı - (Fr.) Per

mutatiou 
Örnek - lki memurun be

cayişi tasvih edildi - iki işme
nin aJınaşı onandı 

Bed - Kötü, çirkin 
Bed'endiş - Kötülük düşü

nen - (Fr.~ Malveilant 
Bedahet - Besbellik - 'W r.) 

E\iidencc 
Ö.r.nck: Bu bedahet nıuvace

heıinde diyecek ıözfim kalma~. 

_Bu besbellik 6nünde diyecek 
:sözüm kalmadı. 

Bedaheten (Bak : bilbedahe) 
Tasarsız, hazırlanmadan 

Bedihi - Besbelli - ( Fr. ) 
Evident 

Bedasıl - Soysuz - (Fr.) De 
bassc origine 

Bedu•et - Çöçebelik - (Fr.) 
Vie de nomadc 

Betbaht - Bahıtsız, kötü 

babıt - (Fr.) Malheureux 
Bedbin - Karamsar - (Fr.) 

Pessimiste 
Örnek : Bedbin olanlar, her 

şeyi karanlık görürler - Karam
sar ol&nlar herşeyi karanlık 
görürler 

liiç bir iştt! karamsızlı2"a 
düşmemelidir. 

Beddua - İlenç - (Fr.) Ma
lcdiction, Anatheme 

Örnek : Ana baba bedduası 
almaktan içtinap etr~eli - Ana 
baba ilencine uiramaktan ko
ırunm~!A 
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T aril1te büyük şöhret bırakan 
ikinci Katerina devri nasıl başladı? ----Kraliçe Eiizabet Pctrovna Genç karı kocanın büyük ba-
kuvvetli içkilere tutkundu. baları kardeıti. 
Geçli~nin ilk yıllarında zaif, Günüa birinde Grandük çi-
nabif bir kızken sonralara ta- çeie tutuldu. Yüzü kalbura 
mamen değişmiş, babasını an
dıran huylan, içkiye iptilasını 
şiddet ve vah,eti kendini rös
termiştir. Maiyetindeki hizmet
çileri sebepıiz kamçılıyan bu 
azı ·adın etrafını yıldırmııtı. 

Bilhassa sal".ayda güzelJiğiyJe 
işıklannın nRzan dikkahnı 
celbeden genç bir kıza yapma
dıiı vahıe.t kalmamış, dilini 
kızgın demirle dajlatmıştı. 

Elizabet hiç bia zaman ken-

dini emniyette ıörmiyordu. Bil
hasn babasından sonra birbir 
rini takibeden bükiimet darbe
leri her gün bir ihtilal bekle
ncbileceafoi röstermiıtir. Sal
tanatın bir gün elinden kaçır
mak tehlikesinin öaüne geç
mek için ıiddetini pnden gilne 

arbrdı. Çarlık tahbna namzet 
bulunan küçük İvan sıkı bir 
kontrol altında tutuluyordu. 
İvan taraftarlarına gelince 
hiç birisi meydana çıkmağa 
cesaret edemiyorladı. İvan adı
nın ağza almak. onun kısa sü
ren saltanatı umamnda bası

lan paraları taşımak idam seh
pasını boylamaK"a yeterdi. Bü
tün bunlara ra2'mcn Eliıabet 
dkln dej'ildı. Gecelerini ko
yunlarında :geçirdij'i aşıkların-

dan bile ~üphe ediyordu. Kim
s~ye, kim.•eye inanı yaktu. Bu 
korku o kadar içinde yer al-

mıştıki iki gece birbiri ardın
ca ayni odada yatmi:ı, ~aray

lannı sık sık de~iştirir ve bu 
saray değiştirmeler, geceleri, 
kimsenin haberi olmaksızın ya-
pılardı, · 

Elizabet, lvanın bir daha tah-
. ta geçmesi imkanını ortadan 

kaldırmak için de Alman dük
lerinden biriyle evli bulunan 
büyük hemşiresinin oğlu · dük 

dö Hollştayn Gôttorp'u Rus
yaya çaiırarak resmen veliaht 

ilin etti. Grandük Göttorp 
henüz büluia ermemiş olduiu 
halde, EJizabet, onu evlendir
me~e karar vermiş ve keadi
sine zevce olarak prenses So
fiya Analt - Zerbsti bulmuştur. 

Bedel - Karşılık - (Fr.) Con
trevalcur · 
Örn~k : Senin verdiiin ata 

karşılık ( bedel ) aana bir kılıç 
verıyorum. 

Bedel - ( Esman anlamına ) 
Tutar 

Mübadil - Değişmen 
Mübadele - Deiit 
Örnek : Mübadele, beynel

milel iktısadi rabıtaların baıh
calanııdan biridir - Deiiş, ar
sıulusal (1) ökonomik baiların 
başlıcalarından biridi. 

Tebdil etmek - dej-iştirmek 

T ebcddül etmek - Deiiş-
mek 

T ebcddül - Deiişme 
Tebdil - Deği,tirme 

Mütebeddil - Değişken 
Örnek : BuiÜn hava müte-

bcddıl - Bugün hava değişken 
T ebadüi - Dciişki 
Örnek : (B) ile (P) harfleri 

arasınd:l her vakit deği.şki ola-

(1) Fransızca " ioter ,, öneki
nin dilimizde karşılı~ı olan bu 
" arsı ,, öneki hakkmda da ay
rıca yazılacah.t&r. 

döndü. Hasblıktan önce zarif 
ve güzel olan bu çehre adeta 
korkunç bir şekil aldı. Tarihte 
bilahara ikinci Katerina adını 
taııyan Prenses Sofiya bu ha
beri duyar duymaz Moskova-
dan Petrovada koıtu, Nitan
hıını görünce beyecanındaa 
dfifüp bayıldı. Bir kaç ay ev-
vel çıldıraııya sevdiji nipnb
ıından ıiirenç birşey sıörmtif 
ıibi tiksinmişti. Kraliça Eliza
betin ayaklanna kapanarak 
kendisini bu azaba katlandır 
mamasını isteyecek oldu Fa
kat karar verilmif, evlenme 
bazırlıklan bile bqlamııb. 
Grandilkün bastalti"ı çok ıür
diliünden evlenme tarihi sık 
ıık reri bırakıldı. Nihayet dük 
iyileıti ve izdivaç oldu. 

İzdivaçtan tam bir kaç yıl 
sonra Elizabet ölmüş Grandl\k 
Uçüncü Petro adıla tahta çık-
mıştı. Üçüncü Petro devri taçla 
deliler devrinin temadisi uyı-

labilir. Üçüncü Petro kendini 
içkiye vermiş alkolizmin ea 
.korkunç inhimaklerini a-öster
miştir. Ölümil de bu yüzden 
almuştur. 

- So11u V dl -

.... 1 ••••• ' • 

Bir Katil 
SeydlköyUnde dUn 

Yakalandı 
Bir müddettenberi Seydikö

yünde .rençberlik yapan bir 
·adam dün jandarmalann şüp
hesini celbctmlş ve yakalanmış-

·tır. Yapılan tahkikatta bunun 
bir katil olduiu, iki sene evvel 
Cebeliberekette Bahçe kazası
nın Hasanbeyli köyünde amca-
zadesi Hasanı çifte tüfengi ile 
öldürdüğü ve müteakiben bu-
raya kaçtıiı, Seydiköyünde 
.rençberlik yapmaia baıladıj-ı 
anlaşılmıştır. 19 yaşında . ~laa 
katil cürmlınü tamamen ıtir.af 

.etmiştir. Jandarma muhafaza

.aında cürmü işlediii yere ~ön
derilecektir. 

Dolandırıcll ık 

Dolandırıcıhkla suçlu Halil 
.oilu Nadir hakkındaki tahki
kat birinci karar hakimliimce 
bitmiş ve mevkufan aaliye ce
zaya sevk edilmiştır. 

bilir. 
Bedel olarak-Yerine - (Fr.) 

A la place de, en remplace
ment de 

Bed~n - ( T. Kö. ) - ( Fr.) 
Gorpı -· -Diizeltme 
Kılavuzun birinci sayıımda 

ilk nyfaaın dördüncü sütuaua
da 19 uacu satırdaki ( Adli ) 
aözünun karıılıjı olan ( Tüzel ) 
den sonra fransızca olarak (ju
diciaire ) yazılacaktır. 

Hukuk terimlerinden yazı di
liııde htr zaman kullanılmaıı 
ierekli olanlar için H harfinde 
( hak ) ve ( hukuk ) kelimele
rinde toplu karıılıklar 2öıteri
lecektir. 

* •• 
Kılavuzun üçüncü sayııında, 

birinci aayıfanın dördüncü sü
tununda 17 ve 19 uncu 1atır
larda ( asli ) ve ( asliyet ) ıöz
leri karşısındaki Türkçe kar
şıhldar ( ÖZiÜn ) ve (öziünlük) 
olacak iken yanhılıkla ( özgül ) 
ve ( özrüllük ) dizilmiştir. 
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~t L.~RLAR DEVRiNDE BİR ŞARKLI PRENSES 

~EOPATRA 
MISlR KRALİÇESİ 

- 41- YAZAN: PAUL REBOULT 

Bu piştarlar münhezim oldu. 
Antuvan, galip olarak, .saraya 
döndü. 

Karı, toz toprak içinde Kle
opatramn önünt çıktığı zaman 
kraliçe ona kollarını açtı. An
tuvanını tekrar bulmuıtu! 

Onunla beraber kuvvet ve 
ümit te bulmuştu. 

Ertesi 
gençlik 
bir azım 

gün, en hararetli 
gtlnlerini hatırlatan 

lit canlanan An-
tuYan, bütün askerlerin önün
de Oktav, baı baıa çarpış
aağa davet etti. Cılız Oktav 
Antuvana gönderdiği ceYabta 
hayattan ayrılmak için baıka 
bir vasıta bulmasını tavsiye 
etti: 

Buna son derece kızan An
tuvan, Kleopatra ile tanıştıktan 
ıonra, hücüat emrini verdi. Bu 

honrizant bir savat oldu. Ok
tav ordusunun ıavaıa alıtmıt 
as'~erlcri, para kuvvttile topla· 
mış her cinsten vt htr miletten 
muharebelerle kartılattılar. 

hücümü vardı. Roma alayları. 
Kalkanların himayesi altında o 
kadar sıkı duruyorlardı ki 
ölülerin düşmesine bile imkin 
yoktu ve bunlar ıönük. gözle
rile ve açık ağızlarile ayakta 
kalıyorlardı. Buna rağmen çok 
zayiata uirramakta idiler. 

Çarpışma ,ehir duvalarına 

kadar yayıldı. Mabetlerin deh
lizlerinde,rahipler kollarını bur· 

.kar11k ağlaşıyorlardı. Şehir ıo· 

kaklarında panikt tutulan Mı
sır zabitleri saia sola koşu

yorlardı. Bütün trasalarda ka

dınlar feryat ediyorlardı . 
Hisarların üzerinden dütman 

askerleri üzerine kızgın 

yağ ve erimiş kurıun dö

külüyordu. Muhacimlerin dik

tikleri merdivenler koca di

relderle devriliyordu. Bunlar 
yavaş yavaş düşüyor., Üzerle
rindeki muharipler salkım sal
kım yerlere dökülüyordu. 

Fakat Mısır kuvvetleri za· 
yıflıyordu. Vücutlardan o ka
dar mebzul terdökülüyordn ki 
askerler kanları akmış gibi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Arkitekt 
Bu yıldan itibaren (Arki-

takatsız kalıyorlardı. Toz top
rak ajuları kurutuyor, gözle
ri yaşartıyordu. Muharipler 
ağustos güneşini gölgeliyen kül 
renkli bir toz dumanı içinde 
kapalı irÖzle birbirine saldırı
yorlardı. 

Silahların talii henüz belli 
değilken, her kes yorgunluk
tan eziliyor, öldürmek kadar 

1 

kendini korumaktan da yoru
luyordu. Antuvan ordusunun 

1 
rücati için emir verdiği zaman 
Mııırlılar ve barbarlar tekatsız 
olarak şehirin kapılarına dön
düler. 

Kleopatra muvaffakiyetin 
hangi tarafa gülümsediğini 

tahmin edememişti. Her iki 
tarafın da gerilediğini görün
ce, boğazında lıir boğun

tu duydu. Ertesi gün An
tuvan muharebeye yeniden 
başlamak için tekrar sü~arile
rini çıkaı dı. Askerlerin başına 
geçti ve sivariler Oktavın or
dusunu püskürtmt:ğe yetmezse 
piyadeleri yardıma göndermek 
için yüksek bir tarassut mev
kiine ıreçti. 

Bütün atlar dört nalla ha· 
reket ettiler. Fakat, garip bir 
hadise! hiç bir adam bağırmı
yor, hiç bir kılınç kalkmıyor· 
du. Antuvaran apansız Oktavın 
ordusu tarafından teşkil edilen 
safların açıldığını ve süvarile
rin içeriye dalarak düşman 
tarafından meserretle kartılaştı
ğını gördü. 

- Soıııı Vıtr -

lzmlr Belediyesinden : 
1 - Temizlik işleri hayvan

ları için 850 lira bedeli muham
meneli 20,000 kilo arpa alın· 
ması işi açık eksiltme ile be
lediye başkitipliğindeki şartna
mesi veçhile 6/4/935 Cumartesi 
günq saat 16 da ihale edile
cektir. 

iştirak için 64 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saa
ta kadar komisyona gelinir . 

Yeni Aatr 

ile dün~a~ı dolaşabilirsiniz. 
Çok asri bir hutula malik bir möble dahilinde mevzu bu ahi· 

ze : S~kiz lambalı, ve yirmi adet tuli mevce göre ayar edilmiş 
devr~~ı'. 15 me~r~den 2000 metreye kadar alan bu ahize, radyo 
ve muzık fennının en son tekamülitını nefsinde cemetmiştir. 

'.ük~ek t~~ettürlü hususi devreli bir pentod ve değişen has
sasıyetıle muştere!: çalışan antifeding lambaları vasıtasile ma
kinenin her tüli mevcde aynı mükemmel randımanı vermesini 
temin .-:ler. 

HAKIKi RADYO ' 
dL} 

Satış yeti : ARTHUR VETTER ( Sahibinin Sesi ) 

Telefon : 254 7 Saman İskelesi 22 

4 - 150 ( 411 ) 

lzmir Yün Mtnsucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dl ORYENT AL KARf':ET MANUF AÇÖRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait Izmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve satış fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43) . ~ 

. aden idare-Mıntakası Bunların arasında demir kt· 
•erlerine sarılmış Yunanlılar, 

ayılar gibi kürklere bürünmüş 
dağlılar, baltalarını sallıyan ge
miciler, alelacele tunç topuz
larla teslih edilen köleler, kü
çük başları üzerinde ı-örz ıek
line ıokulmuf agaç kütüklerini 
döndüren zenciler, alevli liflert 
ıarılmış demir çubukları elle
rinde tutan kundakçı askerler 
vardı. 

tekt) adını alan M mar mec
muasının (50) inci sayısı İstan
bul ko

0

nservatuvar projeıi mü

sabakasına iştirak eden eıer· 

!erle, İstanbul plinı jüri hey· 
eti raporuuu ihtiva ederek 
çıkmıştır. 

2 - Temizlik itleri hayvan
ları için 390 lira bedeli mu
hammineli 12,000 kilo kalın 
kepek alınması işi açık eksilt· 
me ile belediye başkitipliğin

deki şartnamesi veçhile 6-4-935 
Cumartesi günü saat 16 da 
ihale edilecektir. İştirak için 
30 lira muvakkat teıninatla söy
lenen gün ve saata kadar ko
misyona gelinir. 

. Manisa vilay.~ti.~in T urgutl~ kazasına bağlı Ahmetli nahiyesi
nın Alahıdır koy~nde antrasıt, liğnit ve kömür madenleri ara
mak için ~yişe . !~bal namına verilip 17-10-1932 gününden 
itibaren muddetı ~ır sene temdit edilen 13-5-928 gün ve 1-23 
sayılı ~uh~atna~~nın ~üddeti bitmiş ve nizami müddet içinde 

ı madenın ıhalesı ıstenılmemiş olduğıından Maden nizamnamesinin 
22 inci madd~sine göre ruhsatnamenin iptal edildiği ilin 

Hipopotam derisindeıı kam· 
~ılarla kamçılanan filler, diş
leri kılınç gibi bilenmiş olarak 
oktavın ordusu içine yürüyor, 
oklara ehmmiyet vermeden 
hortumlarile yakaladıkları as
kerleri karşıya fırlatıp eziyor· 
lardı. Hortumların ucuna takıl· 
ınış olan bıçak ta mukavemet 
edilmez bir kuvvetle kafaları 
kesip koparıyordu. 

Yalın kılınçlar birbirine çar
pıyor. Atılan taşlar başları par· 
çalıyordu, Fillerin her bacağına 
adamlar takıllyor, sonra üzüm 
salkımı gibi eziliyordu. Eğer 
takımından sarkan kayışlarla 
asılmağa çalıştıklar vakitte fil
banlar bunların ellerini kesi
yorlard ı . Filler, Mısır tarlasın
dan geçen yaban domozları 
gibi , Roma alayları arasından 
ile • .iyordu. 

Bazan, Romalılardan biri 
filin üzerinde ki saz kaleyi 
baglayan kayışlardan birini 
kesmeğe muvaffak oluyordu. 
Ozaman galeyane düşüyor ve 
ıürücüsüz kalan hayvan müdhiş 
.bağrıntılar a askerler arasında 
koşuşuyor; önüne geleni yıkıb 
eziyordu. 

Oktav ordusunun cenahları 

lizerinde de müthiş bir ıuvari 

Çok alaka uyandırıcı olan 
bu mecmuayı tavıiye ederiz. 

Havacılık ve spor 
Havacılık ve spor mecmu

asının 139 uncu sayısı çık· 
mıştır. İçinde Başbakanlığının 
onuncu yılını bitiren General 
ismet lnönünün bir portresile 
şu yazılar vardır: 

Türk Kuşu - Behcet Kemal 
Çağlar 

Türk Kuşunu Kutlarken -
Mahmut Beliğ 

Türk Kuşu (tiir) • Server 
Ziya Gürevin 

Türk Kuşu - Abidin Daver 
Romanyada mühim bir uçak 

yarııı 

Tayyare cemiyetinin on yılı 

için düşünceler 
Hava Hukuku - Rifat Taşkın 
Sporcular tayyaresi - Ziya 

Ateş 

Fransız havacılığında yeni
likler 
Onbeş milyon oyuncak tay

yare 
Türk Ulusu ve Tayyar ce· 

mi yeti. 

3 - 300 lira bedeli muham
mineli Elhamra sineması yanın· 
daki 3 ncü mıntaka binasının • 
senelik icarı açık arttırma ile 
belediye başkitipliğindeki şart
namesi veçhile 6-4-935 Cumar
teşi ı;rünü saat 16 da ihale edi
lecektir. 

İştirak için 23 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saı.ta 
kadar komisyona gelinir. 

24-26-31-4 840 (391) 
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~Kiralık han 1 

Başdurakta imam hanı ki· 
raya verilecektir. 

Taliplerin mezkür han kah
vecisi Seferihisarlı Sabri Ça
vuşa müracaatları. 

1 10 - 5 (406) 
VLLI./ ./7./ LI./../ .///,(///// ///// h 

l Tal ebe Velilerine 
İlk ve orta mekteplerde oku

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

1 

olunur. 920 (428) 

iz mir r:. ıntakası maden Ida· 
• ' 

resın en: 
. Manisa vilayetinin Alaşehir kazasının Şayhar çiftliği dahi
lınde so?a ve. potas madenleri aramak üzere Dayı oğlu Fehmi 
ve Hayrı namına verilen 5-9-933 tarihli 1111 sayılı ruhsatname
nin nizami müddet içinde ne müddetinin temdidi ve ne de ma
denin ihalesi istenilmemiş o'duğundan maden nizamnamesinin 
22 inci maddesine tevfikan zikri geçen ruhsatnamenin iptal edil-
diği ilin olunur. 917 ( 426) 

lzmir nııntakası 
sinden: 

Maden idare-

Ma~isa vil~y~tinin Turg~tlu ~~z~sının ~hmetli nahiyesine bağ
lı Alahıdır k~yunde antrasıt, Lıgnıt ve komür madenleri aramak 
için Ayişe ikbal namına verilip 17-10-933 tarihinde müddeti 
bitmiş olan 13-5-928 gün ve 1-22 sayılı ruhsatnamenin nizami 
müddet içintle ih .. lesi istenilmemiş o'.duirundan maden nizamna
mesinin 22 nci maddesine göre iptal edildiği illin olunur. 

Dok.tor 

A. Hiza ünlen ı 
' 

Kestelli clddesi No. 62 
Doktor Ali Riza lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

919 ( 429 ) 

Kiralık Hane 
İkinci Kordonda Alman 

konsoloshanesi arkasında 
426 eski 166 yeni numaralı 
iki katlı altı odalı konforu 
haiz bir ev kiralıktır. Gör-

mek istiyenlerin İkinci Kor
donda (189) numaralı Bay Is 
mail Hakkının hanesine mü-
racaatları. 9- 10 

Si Marı 193S 

Bayındır ıulh hukuk mah
kemesi satış memurluiundan: 

Davacı cami mahallesinde 
9turur koyun oğlu Hasan oğlu 
Hasan Alinin müddeialeyh or· 
ta mahalleden koyu• oilu Is
mail ve anası Ayşe ile müş· 

terek mütesarrıf oldukları Ba• 
yındır kazasının hacı lbrahim 
mahallesinde kain Ye ilamıuda 
n( tarafı Telef ojfo Mustafa 
oğlu Ahaet, sol tarafı Çubuk· 
çu oğlu Mestan haneleri, ar
kası Nebi oğlu Hüaeyinden 
Süleyman çavuşa ye ondan 
da hacı Mestan damadı Meh
mede geçen hant ve cephsi 
tarik am le mahdut on altı 

hissede iki hissesi Koyun oğ
lu Hasan zevcesi Ayteye ve 
yedişerden on dört hisseıi 

davacı Hasan Ali ile müddei
aleyh lsmaile ait iki yü:ı tlli 
beş metra murabbaı zemin 
üzerinde bulunan fevkanı üç 
ve tahtanı altı oda ve bir 
mikdar havlu ile bir fırını 

müştemil bin yüz lira kıymetli 
bir bap hane ve Anbar pınarı 
mevkiinde şarkan Karagöz oilu 
hali), şimalen Davut oğlu Ah
met, garben avraların kızı 

Ayşe,cenubtn Bekir oğlu tabir 
tarlalarile mahdut müddeialeyh
lerden Ayşt rubu hisesini müd
deialeyh oğlu lsmaile temlik 
eyleiğiııden ıekiz hisse itiba
rile üç hisesi davacı Hasan Ali 
ve beş hissesi müddei aleyhler· 
den İsmaile ait iki dönüm bir 
evlek tarla m;>treye çevrilerek 
ikibin yetmit metre muabbaı 

ve dcrunu11da dam ebniyesi 
bulunan dörtyüz lira kıymetli 

tarla indelkeşif kabili taksim 
olmadığından izalei ıuyu sure· 
tile satılmalarına Ye beddlleri
nin hisseleri nisbetinde taksi
mine dair Bayuıdır sulh hukuk 
hakimliğinin 19/111934 tarih ve 
31216 nuamaralı ili.mile karar 
verilmiş olduğundan mczkür 
hane ve tarlünın tamamı 1-4-935 
tarihinden itibaren bir ay müd
detle açık arttırmaya konulmuı 
olduğundan 30-4-935 tarihine hı 
sadüf eden Salı günü saat 14 
de Bayındır mehkeme kalemin
de satılacaktır . Birinci arttır
mada kıymetlerinin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı takdir
de en çok arttıranın teahhüdü 
baki kalmak üzere birinci art
tırma tarihinden itibaren on bet 
ı-ün sonra 15-5-935 tarihine 
tesadüf eden Çarşamba güni' 
saat 14 de ayni dairede ihal .i 
kat'iyeleri icra kılınacak' .r. 
Artırmaya iştirak İçin yii .de 
yedi buçuk teminat akçesi alı
nır. Hini ihalede bedeli i ,a)e 
tamamen alınır. Hakları t.apu 
sicilile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklılar ile diier alikada.r
ların ve irtifa hakkı sahiplerinin 
bu hakları ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını 
ilin tarihinden itibaren yirmi 
irÜn içinde evrakı müspitelerile 
bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicili ile sabit ol
mıyanların satıı bedelinin pay· 
laşınasından hariç kalırlar. Del· 
liliye ile ihaleye dair tapuca 
alınacak masraflar müşteriye 

aittir. Şartname herkesin gör
mesi için ilan tarihinden itiba· 
ren açıktır, Daha fazla izahat 
almak ve dosyayı görmek iıti

yenlerin Bayındır sulh hukuk 
934-3 numaralı dosyasilc mah· 
keme kalemine müracaat et· 
meleri ilıin olunur. 910 (424) 

Muayenehane akll 

Doktor 

e al Sa~ir 
Memleket h.'l.'Jtanesi 

Dahiliye Mütdıass! sı 
Muayenehan esini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nak!etmİitİr. Tel. 3956 

Evi Ka.ant:na tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 -_.. 



ilağım:dan 

En şlddetU baş ağrılarını derhal keser 
Gripin bütün ağrı, sızı ve sancıları dindirir. Nezleye, gripe 

diş, beJ, sinir, adele ağrılarına, romatizmaya, üşütmeden müte
vellit ıstırablara karşı bilhassa mücssirdtr. 

Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyagerleri 
tarafından imal edilmektedir. 

er eczanede bulunur. Flatı 7 :; 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adr : 

~. D. G AS 
Yeni fl" anifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

iz • 

o. 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

,. ... 
CI 

.ı~ 

İki yüz bin lira sermaye ile te~ekkül eden ~zmir tütsü ile te

ltıi.ıltnmi~ (Fümige) incir türk anonim ~irkctinin iki yüz adet 
birer ve 392 adet !Yirmi be er ki ccm 'an l 0000 ade.t hisse senedi

nin damga resmi tamamen tediye edilmiş oldu;,ı damga kanu-
llunaıı 39 uncu maddcı;i ahkamına tevfikan il5u olunur. (430) 

• zm r 
. " 

tasın ~ e • • 

• 
ı a-ın a. ası ~ a01eıı 

Manisa vilayetinin Turgutlu kazasının Ahmetli n:ıhiyesine 

b ğlı Alahıdır köyü sınırı içinde antrasit, liğnit ve kömür ma
denleri aramak için Ayşe ikbal namına verilip 316/931 tarihin
d rner'iyeti tasdik ve 5-9-932 tarihinden itibaren müddeti bir 
•ene müddetle temdit edilen 13-5-928 tarihli 1-21 sayılı ruhsat
. atne müddeti bitmiş nizami müddet içinde madenin ihalesi 
•~c ihncmiş olnuiundan maden nizamnamesinin 22 nci madde
•ınc i'Örc ruhsatnamenin iptal edildiği ilan olunur. 918 (427) 

an e t 
Baş ve diş ağrılan, romatizma ve siyatik sancıları 

kullanılan ilaçların en faideli ve tesirlisidir. 

nne er ocuk arınız 
1 a • 1 

ile başf ayınız 

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

Çocukta hazımsızlık, 
sancı, ishal ve kusmalar 
varsa onları giderir. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 

Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi D epo: 

LUT Fi KROM 
Ecza Deposu 

( 1 - 6 - 12 ) lik orjinal teneke kutularda her ecza- ... , .• , L-<
4 

neden arayınız. 
Bütün Türkiyeiçin umumi satış yeri lstanbulda Bahçeka

pısında ZAMA ecza deposu olup şehrimizdeki 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla 
ALGOPAN isteyiniz. 

AL ·GOPA~ 

Kanz •• • • o · sı.uru •• 
ş ru u 

es lropektoral ) 
En muannit öksürükler, bronşit, nefes darlığı ve boğma

canın kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlar da vikaye 
tesiri şayanı dikkattir. Her cczenede bulunur. 

~-Cjeçmiş ols.u.n. 
~ oldu s.ana ? 
-~DlJJe oldu, 

çilnN 
E 

L y 
TRAS BİÇAGI 

• 

Jmum Deposu 
Sulu han Cvarnda ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

Ticarethanesidir. 

T .. ur 

Mevkii 

Turan 
Tepecik 

Tepecik 

Tepecik 

Bornova 

Darağaç 

Buc 
Buca 
Buca 
Bom ova 

Turan 

Daraj'aç 

Daraiaç 

Daraiaç 

Daraiaç 

" 
" 
" ., 

" 
Alsancak 

Alsancak 

Tepecik 

Gripi önlemek • • 
ıçın 

T ABLEl'LERi 

Baş Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırg'inlığmı 
T emamcn Geçirir 

Isn1ine Dikkat Ediniz 

2 adetlik kOtusu 7, kuruştur 

• 
ı aa a a ı z 

n: 

• 
ır 

Sokağı Cinsi No. Muhammca kı. 

Menemen caddesi arsa 167-88 1200 
akşam sokak dükkan oda 44-44/1 2000 

Pirina çıkmazı 8 barakalı tarla bili 2500 
Pirina çıkmazı 1 barakalı tarla bila 2100 

İstanballu oğlu 4/5 hisse hane 1-1 5000 
demirhane 14-96 hisse hane 23-25/291500 
Özdemir arsa 38-1 1100 
Özdemir 

Kemalpaşa caddesi 
Asım bey 

Menemen caddesi 

demir Mehmetçik 

Makara 

Tramvay caddesi 

Şark 

demir Mehmetçik 

Tramvay caddesi 
Tramvay caddesi 
Tramvay caddesi 
Tramvay caddesi 
İzmir bahçeleri 

Küpeci oilu 

Sakızlar 

moığaza 

arsa 
hane 
arsa 

dükkan 

dükkan 

dükkan 

ahır 

hane 

dükkan 

dükkan 

44-34 
bila 

14-16 
225 
2 

12 
79 
11 

4 
78-58 

84-128 

2000 
3500 
1200 
1100 

1200 

1200 
1800 

4800 
2700 
1800 
2000 

dükkan 77-48 2100 

arsa 116-118 1400 
hane 7-1-9 4200 
hane 104 2500 
ahır 3-4-1 3300 

hane 1-5 hisse 12 1500 
y ~karıda ev:s;fı yazılı Yunanlı emvali gayri mübadil bonosu 

veya peşin para ile 31-3-935 tarihiDden itibaren ve kapalı zarf 

usuJile satışa çıkanlmıştır. Kıymeti muhammcnesi iki bin lira 

ve daha ziyade olan emvalin ihalei kat'iyeleri istizana tabidir. 

Malın satıldığı seneye ait devlet ve belediye vergi ve rcsimlerile 
sair masraflar müşteriye eıittir.İhale 17-4-935 çarşamba 2üaüdür. 
Talipler istedikleri mala ait teklif mektubunu bir :z.arfa koyup 
zarfı mühürliyeceklcr ve üstüne muvazzah adreslerini yazacak
lardır. Bu yarfı talip oldukları malın muhammen kıymetinin 
yüzde yedi buçuğu nisbct inde teminat makbuzu veya banka 
mektubile birlikte ikinci bir zarfm içine koyacaklar ve bu zarfı 
da mühürliyecekler ve zarfın üstüne talip olduklan malın 
adresini yazarak ihale günü saat 14.30 n kadar bankada mü· 
te~ekkil satış komisyonu riyasetine müteselsil numaralı bir makbuz 
mukabilinde vereceklerdir. Taliplc-rin ihale günü saat 14.30 za 
kadar Ziraat bnnknsına müracaıatları. 915 (425) 



F ratelli Sperco 
Vauur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
UL YSSES v:ıpuru 8 nisan

dan 11 n.s:rna \cadar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 
· ULYSSES vapuru 20 martta 
beklenmekte o!up yükünü bo
pltbktan sonra Anvers, Ams
terdam, Rotterdam ,.e Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

CERES 25 marttan 28 Narta 
kadar .~nvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 
SVENSKA ORlENT LlNlEN 

ROLAND motörü 20 martta 
Rotterdam, Hamburg, K open
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
barg, Oslo ve Iskandinavya 
&manian için yük alacaklar. 

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

NATIONAL STEAM NA VIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
, TAMESIS vapuru 19 Martta 

lzmirden (doğru) Nevyork için 
yiik alacaktır. 

RINOS vapuru 20 nisanda 
t ( Doğru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda •ir muntaz am sefer. 

PELES vapuru 6 nisanda 
gelip 7 Nisanda Malta. Bar

on, 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
aliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 

ası arkasında FRA TELLi 
PERCO vapur acenteliğine 

mllracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2050 

7 

Eczacı başı 

S.Ferit 
• Şifa eczanesı 

Sıhhi ve tuvalet korsaları 

Fenni ıözlük 
Göbek, kasık bailan 
Liatik eıya 
Hassas 

Barometr 
Derece 

Tuvalet çeşitleri 
Daima her yerde 
Çok ucuz 

v~ 
Çok tazedir 

Doktor re;eteleri azami 
dr'atle hazırlanır 

Size d~ 
S. ter.t Şifa 

eczanesini 
tav5iye ederim 

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

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

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

AKKA vapuru 31 martta 
bekleniyor. 4 nisana kar AN
VERS, Rotterdam ve Hamburg 
ve Bremen ı;man!arına yük 
alacaktır. 

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

DERINJDE vapuru 5 nisanda 
bekleniyor. Anvcrs, Hamburg 
ve Bremenden yük çıkaraca'<tır. 

ARMEMENT H. SCHULD 
Hamburg 

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

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

LINJEN - OSLO 
BANDEROS vapuru 23 mart

ta bekleniyor. Dieppe ve Nor
veç limanlanna yük alacakbr. 
NEPTUN SEN NAVIGATION 

COMOANY L TD. Budapeşt 
TISZA vapuru 20 martta 

bekleniyor. Doğru Braila, Bu
dapcst, Bratislava ve Viyana 
iı-"n yük alaçaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXILONA vapuru 2 nisanda 

bekleniyör. Nevyork, Filadel
fiya ve Bocıton limanları için 
yük ~lacaktır. 

EX ~OUTH vapuru 19 ni_

sana do~ru bekleniyor. Nev
york, Filadelfiy~ ve Baltimor 
limanları için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 ma
yısa doğru bekleniyor.Nevyork 1 

Jimam için yük alacaktır. 
EXMINISTR vapuru 19 ma

yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

V urut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

KIŞ GEI"'ltl 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi:K FIRSJ_ T 
Topan Halis Zon~uldak 

Sobalar için en dayamklı ve en ucuz kömiirdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi ele gelmiştir. 
tnglllz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 

CıTY OF OXFORD vapuru 
nisan başlangıcında Londra ve 
Anversten gelip tahliyede bu
lunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük ala
caktır. 

ROUMELIAN vap·ıru 10 ni
sanda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük boşaltacaktır. 

RUNO v~puru ni~an sonunda 
Londra, Hut ve Anvcrstcn ge
lip tahliyede bulun•cak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yü'k alacaktır. 

DELOS vapuru Hamburg, 
Bremen ve Anversten gelip 
yükünü bo~altmıştır. 

NOT: Vürut tarih1eri ve 
vapurlann isimleri üzerine mes'u ı 
liyet kabul edilmez. ' 

JEROM PUSIÇ 
VAPUR ACENTESi 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 

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

UNA vapuru 22 n~sanda 
limanımıza ielerek 23 nısanda 
Pire Candie, Calamata, Tri
yest~ ve Yugoslavyanın liman
ları için yük alacaktır. 

G. PAPAYANNAKİS 
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
defr han 13-14 (T el.2548) 

N. B. V apurlann isimlerine 
ve muvasalat tarihlerinde mes
uliyetimiz yoktur. 

--=* 

AZ f' ARA iLE BOL 
ISI~ 

Y ALNlz IÇl Gı\ZLI 

Laı baları Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telefon 

PEŞTE1\1AL.CILAR 
A1ei1zemesi Deposu 

77 - i9 Tel. 3332 

GöZLüK 
Gözlük cins ve çeşitleri için İzmirde tek bir laf vardır 

Eczacı Kenıal Aktaş 

• 
1'. czanesı Hil81 

Dopta'ı Ve Perakende 

lzn.ir I~ ef terdariığından: 
lssisinin verii borçlaru;ıdan ötürü tahıili emval yasasına ıöre 

haczedilen Karşıyakada F ahrettin pa,a caddesinde yanık 64 aa
yıb hane arsasını tekrar 13-3-935 ılinünden itibaren 21 pn 
müddetle müzayedeye çıkarıldıiından pey sürmek istiyenlerin 
defterdarlık tahsilat kalemine müracaatlan. 

26-29-31-2 878 (404) 

••••••ıaeıaııııııııııııııaııııııııııııııeııııııııııııııııııııe••••••••c 

TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERı 

Bamai :Nftzhet 

Sıhhat Eczanesl 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

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

. defterdarlı~ından: 
Issisinin veri,?i borcundan ötürü tahsili emval yasasına iÖre 

haczedilen Hatuniye mahallesinde Külhan sokağında kain 1 ve 
112 sayılı hamam tarihi ilandan itibaren yirmi bir iÜD müddetle 
sahbia çıkarıldıiından pey sürmek iıtiyenlerin defterdarlık 
tahsilat kalemine müracaatlan. 24 - 28 - 31 - 3 851 (393) 

Vapurculuk Türk AnonİP1 
SiRKE Ti 
İZMıR -İST ANBUL 

Haftahk Muntazam LUks Ekspres Postaları 
4 NİSAN 935 tarihinden itibaren sefere baş!ıyor. Her 

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

Her PAZAR günleri saat I& da İzmirden kalkarak 
PAZARTESi günleri saat I& da İstanbula vanr. 

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

müracaat. Telefon 3568 

Ademi iktidar· 
-VE 

\'akitsiz ihtiyarlık 
·aoBllOBIN 
H b• t hl l ( • • Erkeklerde ormo ın a e erı. vakıtsız ib-

tiyarlıgın önüne ieçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel ievşek
liiini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flall uso kuruştur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

7 - 40 (376) 
• -

1 Mayıs Bayramı S. S. C. 
Birliğinde Geçiriniz 

1 Mayısta yapılacak ıenlikleri ~örmek için S. S. C. Birliiine 
gidiniz. 

S. S. C. Birliiinde seyahatınız esnasında 2ördükleriniz, üze
rinizde unutulmaz tesirler bırakacaktır. 

1 Mayıs bayramlan 3 2ün 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. 

lnturist S. S. C. Birliğinde 20 ıüıaliik bi:- seyahat tertip 
edecek. Odesa, Kiyef, Harkov, Moıkova şehirleri ve Dinyepr 
elektrik santralı ziyaret edilecektir. 

Vapur lstanbuldan 18 Nisan 1935 te kalkacakta. 
ıstanbuldan gidip 2elme 20 ıünlük turun fiatı: 
Turist kategorisi. 321 Türk lirası. 
3 üncü kategori 201 ,, ,, 
Dij'er tehirleri ziyaret için ierek yalnız başına 2erekse ırup 

halinde seyahatler tertip edilecektir. 
Malumat almak için inturiıte aşaiıdaki adreH: 
Galata Hovaıımyan haa 2 inci kat 
T elefoıa 4 - 2 - 5 - O - 1 

4 - 2 - 3 • 5 - 8 veya 
Acentalanmız olan NATTA VE iTA YA m6racaat ediaiz. 

2 -3 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf --

--Lüks Otel 
Bütün lzmirliler burada buluşurlar 

=== Tepebaşı Beyoğlu=== 
MUeteclrl: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

kazanmıf ÔMER LÜTFÜ'dür 

Umum Hastalarm ı~azarı Dikkatine 
~n 1~j .. siatem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

ke kesba ~um ıösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
~ı g an, üztabanlar için taban korıalan gayri tab-

dogan çocu~ann vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci, f İ<llan, d k~mıf has~hkları neticesi husule gelen kambur 
u .. an ~gru hnak ıçin korsalar ve kendi ihtiraımız olan 

muteha!:"k el ve. aya~l~r. talebelerin çalışma esnasında fır
!ayan kurek kemıklerının gayri tabiileşmesine mani olmak 
ıçm korsalar. 

1'uRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

Mu TEHASSISI 

Fa.brl Rıza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 
kadar. 

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


