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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN ı 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU 
A.BC> ~E::: ŞE::::Ft.A..İTİ 

ı Devamı müddet Türkiye için Hariç için 
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- J.rı10 ·'JOO 

• Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

- Cu111/ıw·i11etin l'e Cimılrnrlyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gaeetedir Y eDİ Aaır matbaasında basılmıtbr. 

_Balkan konseyinde neler 51örüşüldQ 
Güdümlü 
Ekonomiden 
Beklediklerimiz ..... -
Büyük Kurultayın görüşme

leri, memleketin her tarafında 
derin ilgiler uyandırdı; iÜnün 
en meraklı, en heyecaıılı ko
llusu oldu. Bu coşkun ilıi, dev
rimin akışnıı srözönüade tutan 
ıuurlu bir anlayııtan doğmuş
tur. Herkes hiliyor ki, memle-
ketin ekonomik kalkınmasında 
kültürel geliıiminde •c bek
liyorsak hepsi bu rorüşme-
lcrdcn doğacaktır. Umutla
rım11dan birçoğunun a-crçek
leşmcsi, ıelecekle ilişkiıt 
olan ihtiyaçlarımızın parti pro
rramıada yer almasına bağlı
dır. Tarim ve endüstri işlerinde 
çalışanlarımız, i7 ve dıt pazar-
ları ellerinde tutan yurttaşları
lllız, emekçilerimiz, ıözlcrini 
Ankaraya çevirmişlerdir. Ora-
dan serpi ecek ıtıiı bekliyorlar. 
Sonra memleketin koca bir ıreaç 
liii vardır ki, o da,kültürcl dev
rUnim hızlanmasını bekliyor. 
Bu ıüzcl yolu engellerinden 
•yık!ayan tedbirlerin ıenişleme
aini,kültiir alaauaıa daha bakımlı 
daha •erimli oı.aaıaı iatiyor. 

T. R. Arasın diyevi 
Dün bazı devletlerin silahlanma 

istekleri görüşüldü ... 
lıtanbul 11 (Hususi) - Bük

reşten bildiriliyor: Balkan kon
seyindeki müzakereler hara-
retli oluyor. ilk celse dört sa
at sürdü. Buıünkü cclsedemü
zakereler silahlanma istiye11 
bazı devletlerin istekleri etrafın 
da cereyan etti. Romanya dıı 
işler bakam Bay Titülesk ıra
zete muhabirlerine diyevindf 
8&ılkanları iliilendiren işler gö
rüşüldilğünü, dört devlet ara
sında görüş birliğinin bir kez 
daha belirdiğini söyledL 

Dış işleri bakanım • z Bay T. 
R. Aras ta bazı devletlerin ıi
lihlanmak halckı:ıdaki istekle
rin bugün iÖrüşüleceğini, kon
seyin Pazartesi gününe kadar 
itini bitirmesi muhtemel oJdu
iunu bildirdi. 

Çin büyük 
geneı 

devlettir 
Japonya Çini avlamak sevdasında Şarb, k&yl6, ltllyik küçük 

,..ddaılar41a yerleşmiş bir inan 
v.a~dır: Cumhuriyet halk parti
aının programında, kamııasUJa 
olarak yerleten iaeleiin~=~~ 
alanı bulma•uaaa İ•kin yek-

I Berlin, 11 (A.A) - Almaa 
mahafili Nankin • T okıo - -
Mlliiil&n•• ....... 
orta elçiliklerini blylk eltiiıl• 
çıkarmak yolunda •erdikleri tur. Zira partiain ayırdımlann

dan biri de realitelerden ayrıl-
lllamasıdır. Tiirk devriminin ta
rıhsel hayatı l»una en rüzel 
tanıktır Uluaua 9uurua.la kök
•alan ltir inaa da, ilerleme yo
lunda atılan adımlardan cuda 
geri dönülmediiidir. Devrimin 
Jiizü ileri bakar. Hiç bir zaman 
ferilemez, gerileyemez. Bunca 
ltöldü kaaaatlar taşıya11 bir 
laalkın, b6yük Kurultaya tarih-
~) bir toplanıt l'Özüle 'bakmaıı 
-.biidir. 
it C.H.Partiai, l:.ua-üne kadarki 
•tanklanaı özlü proiramına 

•e •nu özenle it alanına koya• 
._erjik ellere berçludur. Parti-
lain programındaki devletçilik 
••ıfı dejil midir ki aoyıal eko
laomimizi, akıllara ıaşkınlık ve
tecek tekilde, yarahııttır. Bu 
Proırama dayanan hiik6met, 
ekonomi işlerine kanımaktan 
Çekinmemiş, dirijan rolünde 
oldujıa kadar, kurumcu'uk ro
liinde de değimli eserler ortaya 
lcoyınuıtur. 

Atatürk açılıı söylevinde, 
•lusal hayahmızm her yanını 
aydınlatan sözleri arasında 
"Bir pdümlü ekonomi kur-
lllıya çalışıyoruz,, demekle "Par
~izin ekonomik anlayıtını,, 
bır kez daha canlaadırmışlu-
~· Bu sözlerden anlıyoruz ki 

· H. Paıtiıiaia yeni proırra
~ı da bilyük tefin anlattıkları 
libi "Yurdun ihtiyaçlannı kar-
1.ılıyacak, onu az zamanda a-e
li111ıeye ve genitlij'e erdirecek 
en iyi bir program olduiunu 
föaterecektir. 

11 

Bu laakımdan uluaal ekonom· 
Yaınızı kurumlandırma ışıne 
hız veri)ecetini elle tutar ribi 
IÖrüyoruz. EndOatrimizi orga
nize •den geçen devreye kar
~' 9 •ayiı kurultayını• 1'aı
t. ra~c aayılacaiı yeni devre 
l rı• itlerini planlaftıracaktır. 

Irk kayıa.Gala toprakludı
~•ı l»u a•açıaaeçkia aclım
..,.ll4ian a,iri olacaktır. 'Fakat 
-..J l.lylk bapnk, kiylllmlze 

Japou ilupm·atonı .Maucuri imparato,-,mu kat·§ılm·keu 

kararın önemli bir hadise eldu
ğunu bildirmektedir. 

Doyçe Algemayne Cay\ullf 
gatesi diyorki: 

Japonya bu hareketile Çin'ia 
büyük bir devlet olduiunu ta
nımaktadır. Amerikada,İspuya 
ve ltalya gibi Çin'deki erta 
eJçiliiini büyük elçiliie çıkar
mak niyetindedir. 

Alnıanya Italyaya karşı Cephe 
Almağa hazırlanıyor 

Roma, 11 (A.A) - Giorna
la D' ltallia'nın yazdıj'ına ıöre 
Klnuniaaniden bufiine kadar 
Anupadan Habetiatana 10,000 
mavzer 2,000,000 fişek 200 
tank ve mitralyöz gönderilmittir 

Ayni ıazcte Almanyanın gaz 
ve patlayıcı maddeler yapılmak 
üzere Habeşistana kimyevi 
maddeler satmış olduiunu ilive 
etmektedir. Daha bir çok mit
ralyoz tayyare topu, Yllnkera 
tayyare ve tanklar yolda bulu- lliiteı· ve B/ııubwg kaı·şı kanp!Ja 
nuyormu•. Habeşistan satın ltalya aruuıda bir ıerplik dirler. Almaayamn Habetiata-
aldığı bu eşyanın karşılığını doturmak lldntilaliall de uya•- aa ıilah yermui ltalyaa poli-
beş yılda ve mal ile bilhassa dırmaktadır. Gizli aazi memur- tikaaıaa ailçliik çıkanaaktH 
kahve ile ödiyecekmiı. lan Romaaın mlldahaleıiai uyan- ltaıka bir ıey deiiJclir: 

Giomale D,ltalia Avrupa dır•ak Ye Tirol hakkını Almanya ltalyaaın ıerek ti-
A vuıtaryaaıa ltalyaa doıtlup •alinde ıerek ceaubuntla liam-

bankalanntlan birinin Habeıis- aleylıiae çeYirmek içia ltalyaya tıklıldar çıkaraaktaclu. Kato• 
tan hesabına iş görmekte ol- kartı propqaada faaliyetin.le Sturmıarren'lerin ~~ ~ 
dupnu zannediyor. buluwıwaktacbrlar Der Stunam ıuet ... diyer ili ı 

AdlJtl• n ı ler hazırlanıyor? Almanya · Habetl•rl T 1111a mıatak..,.U ••••* 
Viyana, 11 (A.A) - Yukarı Silahlandırıyor ıaıntakaaı• k~ " 

Adij'de Hitlerci propaıaada- Viyua lallkhaet adamlan Tuna aadlatmMWm pta..-
ıınıa artması T uda kanım•- Alaaayaam kanıma•ulık pr• •••İni ıUdea faaliyet HilıleH- ' 
mazlık andlaımasını tehlikeye aibiadea uzaklqmamıı lair du- •in menfi bir ceray• ....... 
koyduiu gibi Avuaturya ile rumda oldujunu söylemekte- nu l'öıtermektemr. 
·····························································································································~· Türk köyünün hayabaı bq- ıereklettirecektir •• Türk köyil &devlerinden ltiritlir. S. uasY 
taabap deiiıtirecek olu ka- kerpiç davarlı kulbelertlen, yaptlac.akbr. K6yltnln ••rlıiı-
paıiteyi •ermekte toplana- aoyaal hayabmıza yar....- aı kurtaran iter mutılu adaa, 
caktır. yan illierd• kurtanlaeak- ıeHI kalkı .. amıı içia tie ...._ 

lıte C. H. PartW:.la ,.... br. O.u, dbJın· bMh _,. iM am.Iana • ıajlırn, • 
ili prorruu,yıllard••Lmkl• ..ı .............. bayatı. ..... ...., •i clıcaldlr. 
la Mldediiimi• M •••• .. ta .L ili, ı ı •• .._..._. k klll .. ~ ... ~ 

Tayyare piyangosu 
25 bin liralık büyük ikramiyeyi 

Bayan Leyla kazandı 
lataalıtul, 11 (Huıual) - Tay- ı 

yare piyug_oauaua çekilmaaine T ı • k 
bqlaadı. Bupkli ketidede a ) UŞU 
apjulaki aumaralar kazactlılar: 

Büyük ikramiyeler 

26263 No. 
25000 L. 

Bu wumaraa111 75 apjl• •e 
75 yukarw ikifer lira amorti 
alacaktır. 

20853 Numara 

15000 Lira 
Bu aumaranıa 75 qajııı •• 

75 yukanaı ikifer lira ••orti 
alacaktır. 

Sonu 8 Q..ct'i sa11f ada 

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

Kimleri 
Güldürdü? 
Tayyare piyanıroıunu• 25 

bin liralık buyük ikramiye
sinin kaz.anan 26263 numa• 
ranın onda bir hamili Oı
maalı banka11nda çahıan 11-
yu kızı bayan Leyladır. 
15000 lira kazana• 20853 
numarab biletin hamili de 
İzmirdedir. 12000 lira kaza
nan 15452 aumaralı biletin 
oada bir hamili ele aaker 
Mehmet ça•uıtur. 

Münihte Polonya 
Güzel sanatlar 
Berlia, 1 l (A. 
~ . ........ ... .. 
.. 'adar Hqrİ· 
aun 1aı9an Po-
lo11ya elçiai B. 
jonf Lipıki bir 
liyl~ ..... , 
Ye tlemiıttr IU: 

Almaaya " 
bitin düaya 
Munih ıehrüMle 
INfkyaa,. ltu
f6• .... Al
-an 111..-u 
tophyaa biiJlk 
1tir blm.-ia 
tahicli ...... 
lardır. Bu lal
cliae acmtla ye
ni bir aaı_,.. 

•yaam...kİfİD ,,..... ...... 
tir. Glııııu· 5

• 

• • 
sergısı 

• ••b .. ı JIW.ihlat bir -Matuanı 
.._ •• ,.t.h• - Po&..ya _._ mak için yapılan a•aflann 
naHlMtleriDia _.imiyatini ,.. ,ahidi oldupm Manih'tla 
paa iki IMiJı lk atlama b8fla bafbakan Hitleria tereifH 
minDetle baih buluauyoruz. yap mye haykırmak i.ti-
yeni Aı.anya11 meydana koy- yorum. 

ÇareJI buhnu, 

.-.c -

- Ç·l=•it hilmiy•nua da ae yoruluyorsun a kardet? 
- ita.... .az liyla• .. İM vakit bırak•ak iateaaiyo...._ 



..... &Jhlfe a 

il baydan 
Sağlık Bakanına 
Gönderilen telyazı 

Sağlık ve soysal yardım ha
kanı Bay Refik Saydam 

Be buçuk asır önce Mısırda 
(!\1ari tani ?ısır) adındaki "fa 
yurdunun ü. lü hekimi Öde
mişin birgı köyünden Türk 
doktoru Hıdır Aliniıa bu gün 
çok iyi hazırlanmış mermer 
andacı karşısında büyük bir 
kalabalık, ve etibba odasından 
iÖnderiJen üç bayan iki bay 
doktor bütün Ödemiş doktor
ları önünde açılma ıenliii ya-
pıldı. Yüksek adınıza güzel 
bir çelenk konuldu. Bayan 
doktor Handan ve Manisadaft 
gelea doktor Necdet ArunçJa 
aöyl~v yapblar. Cumhuriyet 
çaiında büyük Türk biJa-ininin 
6zülüiü taribia karaalıiından 
çılcanlıtı ve bunu11 büyük lru
rultay gününe raalayııı •utlu 
lıtir it sayılmııhr. 

Jstildil saYqında yıllarca 
yurdu ve dalıalarını tutaa ve 
uzun asırlar kahramanlar ye
tiıtiren bilgililer tarihinde bü
yük Türk hekiminin i'Örüaüıü 
halkın minnıtiai kazandırmııbr. 

İzmir İlbayı 
K. DIRİK 

Kükürt geliyor 
Dün Konya vapurile ve lı

tanbul yoluyJe İz•ire dört hia 
torba kükilrt ftlmiıtir. 600 
torbasi Maniıaya, 300 torba.ı 
Akbisara, 300 torbası Alaııhi
re, 300 torbaıı Kemalpaıaya, 
300 torbası Salihliye, 300 tor
baaı Turgutluya, 300 torbası 
Urlaya, 250 torbuı Men•••••, 
lSO torba11 Kara lturuaa, 300 
torbaıı Berı .. ayı gönderile
cek ve 900 tarltaıı da Ziraat 
bankasıaa Yerilecektir. 

Yann 4ia ltalyadaa 13 ltia 
torba kükirt ı•lecefi haber 
ahnmı,tır. 

Cuma fiiall lı•İre 48 Yaril 
2öztaıı a•lmittir. 

•••••••••••• 
Sürek avında 

a domuz öldUrUldU 
Halken aycılar dera•ii aza

ııadaa yüı kİfilik bir prup 
Cuma a-üal la11aui bir otokar
la S6ke ciYarmda Morahya 
aitaitlerclir. AYcılar, orada 
keadileriae iltihak ede11 k6y
liilerle tertip ettikleri ıllrek 
avıada 3 yaban domuzu vur
•uılartlır. 

Hususi mektepler 
Tal ebesinin imtihanı 
Huausi ve ecnebi orta ve liıe 

tlerecesimleki mekteplerden 
çıkacak taleltelerin ola-unluk 
imtihanlanaın liselerde yapıla
cağı kültür bakalıiından aJaka
tlarla ra bildirilmiştir. 

Kordon traınvayları 
Devir muamelesi 

Dün bitti 
Kordon tra•vaylannıa devir 

ve teslim muamelesi düa ta
mamlanmıftır. 15 mayısta cıki 
hattın sökiilmesine başlana
caktır. HayYaalardan bir kıs
mı lıtelediye tnzif at işlerine• 
kullanılacak ve kalan kıımı da 
satılacaktır. 

Lise bakaloryalanna 
Hariçten glreceklertn 

imtihanları 
Kültür bakanlaiından kültür 

direktörlüiüne ielen bir emir· 
de hariçte• lise bakaloryola
rına Jıİrecekler lise ikinci •ev-• 
renin -iriaci, ikinci •e üçüncü 
~ın~ denlerinden ayn ayrı 
ımtıbana tibi tutulacakları 
bilclirilmiftir. 

Şarbay ........ 
Alakadarlarla 

Konuştu 
Salı günündenberi Ankarada 

bulunmakta ofan şarbay Dr. 
Behçet Uz dün buradaki ala
kadarlarla telefonla görüşmüş 
ve panayır işleri etrafında ala
kadarlarla temaslar,na devam 
etmekte olduğunu bu yıl ki 
arsıulusal lzmir panayırına bü
yüklerimizin yüksek alaka 
i'Öıtermekte olduklarını aöyle
miıtir. 

Şarbay bundan başka pana
yır afişleri ile broşörlerinin de 
müsveddelerinin Ankara Türk 
ofisine gknderilmesinı istemiş
tir .. 
Şarbayhk encümeni 
Belediye daimi encümeni 

dün öğleden sonra şarbay ve
kili hay Reşat Leblebici oilu
•un başkanlıiında toplanmıştır. 

•••••••••••• 

Defterdar 
Ankaraya gitti 

Defterdar bay Kenan YıJmaz 
Finans bakanıığtndan bir hafta 
izin almı, ve bu izinini 2eçir
mek için Ankiiiraya gitmiştir. 
Bay Ke11amn Ankara seyaha
tının yeni yapılacak maliye teş
kilitı ile de alakadar bulundu
ğu ıöylenmektedir. 

•••••••••••• 

Ziraat mektebinde 
Turfanda patlıcan, do

mates ve biber 
Ziraat mektebi turfaadacılık 

kıamı iki aydanberi piyasaya 
turfanda domate5 vermektedir. 

Y etiımif patlıcan ve biberler 
de ltu hafta piyaHya çıkarı
lacaktır. 

İhracatçılar 
Bugün borsada 
toplanacaklar 

Bir aya yayın bir zamandan 
beri t•hrimizde bulunmakta 
olu Ekono•i bakanlıiı istaa
dari:uıyoa heyeti ltui'Ün öil•
dea •oara llorsada ihracatçı
larla birlikte bir toplantı yapa 
caklardır. 

Sahtekar 
Bugün lstanbulclan 

Getiriliyor 
Kadıo;Ju bay Ahmed namı

na tanzim ettiği sahte bir se
netle o .• manla bankasından 
5000 fua dolandıran ve iıtan
bulda Kadı köyünde yakalaaall 
Kupdaaı eski evkaf memuru 
Naci kendisini yakalamak için 
l.tanbula gitmiı olan adli kısım 
başkanı Bay Hulusi Gümüş ta
rafından bugün şehrimize i'e
tiriJecektir. 

Yenı Asır 

Köylülerin şenlikleri 
AdagÜrrıeMehmetcik andacı önünde 

Izmir llbayı G. Dirikin söylevi 
Coşkunlukla karşılanan sözler 
••••••••••••ıııı•ııııeıııeııaıı•••••••••••••••••••••••••rıeıııııııaııııı 

Vali Genral Kazım Dirik yanlar, baylar ve çocuklarım. zi ezerdi. Ben bütün köylüle-
Cumhuriyet Halk partisinin Size şimdi büyük gün kutlu rin kara günlerini pek iyi bili-
büyük kurltayı açılması şenli- olsun dedim, bu sözlerim ger- rim. Çünkü ben sizin aranızda 
ğini Adagüme köyünde onbin- çektir. Bugün Türk ulusunun dola~an tasımıza, kaygunuza 
lercc köylü yurttaşlar arasında ve Türk devriminin en büyük ortak olan ve yuvanızın ~öncn-
kutluladı. Adagümedc yapılan ı' günlerinden biridir. Çünkü bü- cine ealışan bir arkadaşınız ve 
şenlikle Beydağ, Kiraz, Kay- tün ulusun ve bu verimli top- babanızım. Bakınız şurada bir 
makçı, Birgi, Yeniceköy. Ada- rakların 2üçlü, güvenli devletin kredi kooperatifi kurdunuz bu-
i'Üme, Adagide ve Bademiye tarihi devrim partisinin bua-ün JıÜn kasanızda altmış bin lira-
spor kurumları birlik sporlarile toplandığı kurultayda kurulu- nız var hangi bir banka sizin 
bulundular. yor. Evet bugün ulu bir gündür. köyünüzün bankası kadar zen-

Ödemlt müziği Çünkü devrimin bütün izerleri gindir. Siz kendi paranıu kul-
Ödemişten gelen bando mil- bugünde hazırlanmıştır. lanıyorıunuz. Yakında satıı 

zik bu şenliğe karışmış ulusal Yurdnn ulusun gidişine iler- kooperatifimiz de açılacaktır. 
havalar ça1ıpış, halkı coştur- leyiıine amacına yol vermiştir Bu durumda bulunan Türk köy-
muştur. her şey ve her şey bu iÜnde lüsü elbette dimdik kalacaktır. 

Mehmetclk andacı karar altına alınır ve Kamutaya Sürekli alkı~lar . 
Kartısında sunulur. Atatürkük iece a-ün- Ekonomi yönünden 

Cumhuriyet Halk partisinin düz yurdun iyiliği Ulusun Gö- Bir konu,ma 
bliyük kurultayının açılma şeıı- nenci için iıliycn dimaiı bugün Arkadaşlar sizinle kısaca 
liğinden ötürü Mehmetçik an- yeniden panldar ve yaltmk ekonomı yönünden bir iÖrüş-
dacıaın karşısında köy i'enç- ıııklarını yurdun dört yanına me yapalım bugün acunda bi-
Jerinden bay Ömer Ataç : saçar. zim için dört beyaz diye anı-

Arkadaşlar:Cumhuriyet Halk Sayın Baylar, Sayın analar, lan bir ekonomi siyaseti vardır. 
partisinin dörcüncü açılma şen· Babalar, kardeşler sevgili ço- Yalnız bu dört beyaz yakın 
liğini bütrın gücümüzle bütün cuklar... Cumhuriyet çağına ' çailara kadar yurdumuzun 130 
inancımızla lcutluluyoruz. varıncaya kötdar Yurda şöylece milyon Jiraımı Amerika, fngil-

Sözü untmayacağım. Size bir göz gezdirelim sorarım size tere ve Romanya 1ıibi ülkeler 
olmuş şeyleri anlatacağım. ve en yaşlılara cumhuriyet ça- çekerdi bunlar pamuk Un prinç 
Onuncu cümhuriyet bayramının ğına iclinceye kadar Mal ve ve şekdrdir. Bunlar yidiği111iz 
kutlulanması şenliiinden blitün can güveDiniz varmıydı Hep ıiydiiimiz şeylerdir, Cumhuri-
lzmir köylüleri lzmirde Atatür- bir ağızdan yoktur General, yetin bugUn ise TUrk yurduna 
kUn heykeli karııaında toplan- Şimdi Atatürk rejiminin ilk dört beyaz aıkıatıat kökünden 
mıstık. Orada sayın general kwralı nedir. Biliyor musunuz? kaldınlıaııhr. 
Kazım Dirik hepimizi canJan- ı Köylünün siz can kaynak- Bu o demektir ki arkadaşlar 
dıran, inandıran söylevinde ben larının rahatı malının canının 130 milyon lira arbk yurtta 
Atatürkün devrim savaşlarında ı 2'Üvenli bulunmasıdır. kalıyor. 
bir onbaşısıyım. demişti. Ben her iÜn yanınızda do- Yaıasın Türkler, Yaıasın 

Arkadaşlar : Savaşlarda sü- Jaşıyo;u.m. ~ç çekinmeden söy- cumhuriyet, yipsın Atatük ... 
erlerin arasına karışan komu- Jiyebi iram i köylümüz cum- (Sürckti alkıılar) Arkadaşlar, 

huriyet çağında çok rahat ve 
tanlar savaşı kızıştırmış ve na- refahlar içindedir. Tiirkiyede ıahlanan birgençlik 
ııl amaca ulaştırırsa bu ıün vardır. Cumhuriyet denilen bu 
aramıza karışan sayan general Cumhuriyetten önce bu ·ya- varlık onların elindedir. Bunu 

vuz dağlarda, bu verimli ova-
Kizım Dirik de bizi öyle can- ti' k d h kli ··ki · l' !arda tam on beş çete dolac- ye ıece a a çu erm e ı-
landırmıı devrimci partinin ül- y w• . k d tı zını biliyorum. Cumhuriyetten ne verecegımız zamana a ar 
küsüne bizi inandırmıc ve iler- ~ k k w C h · ti 

Y ıonra bu yüce dagw larda tek ıs anacai'IZ. um urıye n ve 
letmeye başlamıştır. Ben bütün d · · d d k bir çapulcu kalmamışhr. Çünkı' yur umuzua ıçıa e eprenece 
Türk köylüleri namına söz ve· f k b" h 1 • b • cumurluğun en birinci yardımı u acı ır ort aiı oıacaiız 
riyorum ki biz dünyada yaşa- k w B At ·· k can ve mal güvenini korumak yere ıo acagız. una atuur 
dıkça ve bu topraklar üzerinde ·· • d · · ? ve korumaktır. Bu devlet icı'nı· reıımme an ıçıyor musunuz. 
diri kaldıkça Atatürkün ve 'f ( s· J w k b. b nôr,oek için en büyük hııı ın erce aa-ız te ır söz iİ i 
onun devrimci p:ırtisinin ülkü- 1 6 d · · G l y sizden alır. Bu de~letin temeli an açıyoruz enera ... aşasan 
sünü amacına ulaştıracaP.'ız. At t" L •• kl' Ik ı - siz köylülers niz, sizin varlıklı a ur,.: ve sur ı a tş ar. 

Ve bügün açılmasını saygı Ad u d omuzlarınız ve ııönülleriniz üze- ag me an acını 
ile anacaiı•ız. "lehmetçık anda- A k rinde kurulmuı ve yilkselmiıtir. çar en 
cınıo ani'laını yürej'imizde tu- k Cofkun sözler Çocu larım bugün viliyeti-
tuıturarak yafatacaj'lZ. Köy 

li.. d ı· b Bunun için Türk kxyıu··ı"uaün mizde tam elli beş köyün genç-
ıenç 21 a ına söz söy ıyen ay v 
OmerAtaçtan ıonra lzmirllbayı dirik vücudu çok sevilir. Türk lik ve spor kurumunu özenle 
General K. Dirik çok heyecanlı köylüsünün kuvvetli Yarhtaaa tekaiie uyıun bazırlanmıt alan-
ve çok coıkun bir hızla söyle- inanırım. (Köyliller coıkunlukla ların açılma tealiği yapılıyor 
vine baıladı. Ve sık sık alkıı- alkışlayarak yaşasın Atatürk 60 köyde Atatürk Mehmetçik 
lanar;ak ıözleri kesildi. ve Cumhuriyet diye bairıştı- devrim andacı açılıyor. Bu an-

ilbay Dlrlkln söyl. vl far.) Çocuklanm nedir bunlar? daçlar içlek ~arlığımızı gece 

B Bu coşkunluk:ar nedir? Bu i'ündüz ııhlaadıracak canlı bel-
üyük gün kutlu olsun ba-

kıvrıla kıvrıla dailar tırmanan geleridir. Bunları. 2ördükçe 

T. C. 
yollar nedir, bu kırmızı çatılar Atatürkü devrimi Mehmetçiji 
altında bol havası parlak gü- düşüneceksiniz bunlar hiç bir 

İstanbul Belediyesi 

Şehir Tiyatrosu 
ELHAMRA J. Milli Kütüphane sinemasında 

TEMSiLLERiNE BAŞLIYOR 
16 mayıs PERŞEMBE aünü 14,30 da TALEBE matine

ıinde ve aynı akşam saat 20,30 da UMUMA 

MADAM SAN-JEN 
. ( NAPOL YON ) 

Yazanlar : VICTORIEN SARDOU ve EMİLE M_QREAU 

Fiyatlar: 150, 100 ve 75 kuruıtur. Talebe matinesinde : 
Hususi 40, salon ve balkon 30 kuruştur. 

!İLETLER ŞİMDİDEN SATILMAKTADIR 

Bui'ÜD: 15 --- 17 ~ 19 ve 21 

Aşk Yüzünden 

neşi temizlii'i ile köylüye ııü- zaman sırtınızı• yere gelmiye-
Ien, ışık saçan, onu seviadiren cej'ini hatırlata• in:ınç kaynak-
okulalar nedir. Bu karşınızda ları olacaktır. 
gördüğünüz çelik yapılı sporcu Sıkıldıj-ınızda yine hunlar si-
köy gençleri.. Ve nedir bu ze ferah övünç kaynarı ola-
arunç kaynağı andaçlar bunlar caklardır. 
hep Atatürhün yerine i'etiril- Çocuklar. inanç her şeyden 
miş öz dilckltridir. Okulalar öncedir. laanan sever ve inan-
kurulacak, karanlıklar aydın- dırır. İnanılmıyan şeyler iğreti-
lanacak, çocuklarımız iyi yeti- dir. Biz Atatürkün davaaına 
şccck, ekonomik soysal iıleri ve paı tisine kökten, i[Önülden 
hazırlanacak, yurda esenlik gerçekten inamış ıevdahlarız. 
getirilecek, bu sailam gençler (Sürekli alkışlar) 
çoğalacak, yurt ıenlcnecek her Y aşaıın Atatürk ve onun 
şey artacak sizi baştanbaıa devrimci partisi, yaşasın büyük 
varlıklı kılacak ordu ve sevgili köylümüz. 

İşte arkadaşlar bu yapılanlar Burada K. Dirik bütün köy-
hep sizin içindir. Eskiden tefe- 1ü ve gençlik için bir sporcu 
ci örenci, sülükler gibi sizin gencini11 alnından öptü. Sürekli 
kanınızı f'mcr oturduiu yerde alkışlar içinde söylev alanından 
sizin sırtuuzdaa 

1.z IVlayıs 
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Bir anket 
Mecmualardan birisi bir an

ket açmış, bakan ne kadar ak
la, mantıke1 uygun bir sual?! 
Ben bcğendim,her halde siz de 
beğeneceksiniz. Böyle olmalı 
gazetecilik dediğin ! ? 

- " Bir kadın iki erkek se
vebir r mi? ,, Diyor. Allah için 
tundan akıllı ne sual var, za
ten 0Jmı1an işlerden deiiJ am
ma bu işi apaçık veyahut resmi 
bir kisveye sokmak canı istiyen 
bu mecmua neyi düşündü de 
bu anketi açta bilmiyorum. 
A nkcte Suat dcvriş bacıylan 
bir başka bacı daha cevab 
vermişler, ikisi de tehlikeli gör
müşler bu sevdayi. Eh olur'a 
her kesin düşüncesine torba 
dikecek halimiz yok. 

Ben bu ankete cevap vere
cek değilim, lakin bu anket 
bana parlak bir düşünce verdi: 
Ben de bir anket açacaiım, 
hem açtıiım anket bu mecmu
anın açtı2'ı anket kadar akla, 
fikre uygun bir şey. Cevap 
verenlerin cevabına göre tar
tısı değişik mıktarda birer pa
ket akıl tozu hediye edeceiim. 

Anketiınin sori'uları şunlar: 
1 - Bir konduraya, bir iskar

pine elhasıl bir tek ayakkabıya 
iki ayaiı birden sokup saksa
ia n vari gezmek kabil olur mu? 
Hoş olur mu? 

2 - yemelderi çabık yimek 
için mide borusuna bağlı hir 
taraftan operatorlara bir ağu 
açtırsak iyi mi olur? Kötü mü 
olur? 

3 - Çift söz söyliyebilm~k 
aşkına gırtlağa ikinci bir boru 
taktırmak ömrümüzde ne cil
veler yapar? 

( Bu ikinci, üçüncü suale dok
torlar da cevap verirse işi fen 
yoluna sokarız. J 

4 - Kavi'ayı (amma bütün 
mana ve şümuliJe) ortadan kal-
dırmak için bıçak, tabanca, 
bardak, tabak, fişe, süpürie, 
deinek ve birçok yoldaıları 
otradan kalkabilir mi ? Kaldı
rabilir miyiz ? Ve niha} et: 

S - Her memlekette bir 
akıl hastahanesi açılabilir mi? 

Sualim çok oldu, Fakat ıiz 
hepsini bir söze sıidtrabilirsiniz. 
Bu anket, Anket moda olduiu 
şu sıralarda umarı• ki hepinize 
biilii bıraksın. 

TOK DİL 
• il •• 1 ••• 

•• 

Odemiş'e 
Bir gezinti tertip 

Edildi 
Dün ilbayhktaJl Ödemiş kay· 

makamlıiına i'önderilen bir 
bildirimde 17 Mayıs Cuma 
iÜnü İzmirden Türing kuliibüa 
Ôdemiıe tertip ettiii seyaha
tın yapılacaj-ı bildirilıaiı ve 
gezginlerin iyi karşılanması iç.io 
icap eden emirler verilmiıtir. 

Bu hilciirimde anlaııldıiuıa 
~öre iezginlerin bir kıa• 
Ödemişte kalacak, arzu ede• 
bir kısmı Gölcük yaylaııaa çı
kacak ve bir kııam dileyenleı 

de Birıi nahiyesile Ôdemifİ' 
nilmune köylerine ıidecekler
dir. 

İlbay kaymak••• bildiri•İıl'" 
de otomobillerin ve kamyon· 
lana tutulmas1111 ve oraları iyi 
bilen ienç öiretme•lerin ay: 
rılaralc ilbaylıia bildirime•• 
iıte•miştir. 

111111 --

Manisa 
Muallimleri 

lzmirde tetkik yapblat 
Manisa mektepleri •uallinı

~erinden bir grup Cuma ıilal 
lzmire gelerek Boraova Ziraat 
m 1 ktebinde ltazı tetkiklerd• 
bulunmuşlar ve dün Manisay• . 



, ... , .. , ... 
M ı k t ........... . em e e ........... . 
............ Duyukları 
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Böceklerle mücadele 
lzmit 10 (A.A) - Vilayet 

aıcyvacılıiının yeğretilmcsi (Is
lahı yolunda} terim müdilrlü
iünce nrarlı böceklerle yapıl
makta olan mücadele bitmiş, 

yaz uğraşı için daha geniş öl
çüde hazırlıklar yapılm1ştır. Bu 
ay içinde meyva a2'açları tarım 
fen memurlara tarafından iÖz
den geçirilecek ve bunlardan 
\?'erekenleri ilaçlanacaktır. 

Adanada güreşler 
Adana, 10 (A.A) Baş 

pehlivan Çoban Mehmet ile 
Büyük Mustafa dün şehrimize 
a•Jmiılerdir. Pazar iünü şehir 
stadında gürtşler yapacaklar
dJr. 

Pamuk flatları 
Adana, 10 (A.A) - Pamuk 

fiatları birkaç gündür yüksel
meğe başlamıştır. Kilosu 32 
kuruşa kadar düşen pamukla
rım\ı: dün ve evelsi ~ün 40 - 41 
kuruıtan alınıp satılmıştır. 

.... il •• 

Piyango 
Kazanan nuıııaralar! 

l - Başteraıı bırıncı sulıiıedt -

15452 Numara 

2000Lira1 
Bu numaranın 75 aşai'ııı ve 

75 yukarısı ikiter lira amorti 
alacaktır. 

500 lira kazananlar 
222341 8484 7776 
21219 6735 23175 

6209 4302 1707 
2101 19203 28106 
150 lira kazananlar 

4909 5825 7192 12227 28163 
17389 24573 54 8173 9193 
2'.2852 21325 9586 4258 27895 
12279 22944 17553 26953 8182 
18941 12393 

100 lira kazananlar 
29455 23584 5093 20238 29289 
~3521 3879 10571 20031 10819 

76 9683 29951 22447 29019 
8103 3750 19706 22198 1049 

19817 15693 13008 2854 28859 
15963 27778 23159 29208 4919 
2600 6827 19959 19736 28447 

19197 13520 3773 4827 21523 
!2195 5462 

50 lira kazananlar 
'.29322 13788 29694 24132 12066 
21503 640 8452 1300 4362 
1761 16998 22848 7052 7464 
1208 

••• 
Birgi' de 

Hızır Alinin 
Mermer Andaçı 

Açllma ••nllğl parlak oldu 
Ödemiş, 10 (A.A) _ Beş 

b.uçuk asır önce Mısır' da (Ma
rıstanı Mısır) adındaki şifa yur 

dunun ünlü hekimi Ödemişin 
Birgi köyünden Türk doktoru 
Hız.ır Alinin mermer andaçı bü

yük bir kalabalık ve etibba 
odasından gönderilen üç b , "k· a)an 
ı. ı bay doktor, bütün Ödemi-
şın doktorlan önünde açılma 
Şenliği yapıldı. 

Bayan doktor handan ve ma
nisadan gelen Doktor Necdet 
Aruntça birer söylev verdiler. 
Cumhuriyet ça mdn büyük 
Lürk bilgininin tarihin karan
hğından çıkarılması ve büyük 
~urultay gününe rastlayışı mut-
u bir iş sayılmıştır. UJusal sa- · 
vaşta yıllarla yurdu ve da2'1a
rını tutan ve uzun asırlar kah
ramanları yetiştiren Birgililer 
t~rihinden büyük Türk hekimi
~ın görüşünü halkın minnetini 
••z•nmıstır. 

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

B. Laval Varşovada 
Pilsutski Fransız dış bakanını 

Kabul etmemek için hasta göründü 

!Türk heyeti 

" 

Fakat Lehler büyük istikbal ydptılar --------V ARŞO VA, 11 ( A.A ) - Radyo ile yapılan bir söy-
F ransız dış işleri bıkanı B. !evinde B. Lav al demiştir ki: 
Laval'Ja pirlikte Fransız 24~a- Moskova - Varşova ziyaret-
zet~ci de gelmiştir. !erimizin amacı uluslar arasında 

. ":"'\ lüzumlu olan yakınlaşmayı ve 
Avrupada kollektif emniyeti 
temin içindir. Fransız po!itikası 
hiç kimsenin aleyhinde değH
dir. Bu politika bir teki bile 
ayrılmaksızın bütün hükumet
lerin sulhun berkişlirilmcsi İ"i- ı 
nin el birliği etmeleri amacını 
gütmektedir, 

Odesadan lstan-
bula Döndü 

Moskova, 10 tA.A) - B. Mu
zaffer Gökerin başkanlığındaki 
Tiirk san2'iti dün Odesadan 
vapurla İstanbula hareket et
mişlerdir. 

B. Muzaffer Tas Aj -m~ı mu
habirine, Sovyet Rusyada bü
tün ıördükleri ve bilhassa 1 
Mayıs bayramı hakkındaki tak
dir ve hayranlığını ifade ettik
ten sonra demiştir ki: 

11 Ben \'C arkadaşlarım Mos
kovadaki 1 Mayıs halk teza
hüratı ve büyük ordu geçişi 
hahkında unutulmaz bir hatıra 
sakhyacağız. Moskova, Lenin
grad ve öbir büyük endüstri 
merkezlerde Sovyctlcr birliği
nin "anayileşme yolunda işidil
memiş bir surette çalıştığını 
görmekle bahtiyar olduk. Mos
kova Metrcpolitcn hattı, su ile 
iş!iyen Dinyeper elektrik istas
) onu ve cıvarındaki kurumlar 
modern teknik harikasıdır. Ay

"' ni zamanda her tarafta kültü
rel büyük çdışmayı gördük. 

Hülasa dost memlekette bü-

Vürşova 10 (A.A) - Re~·ni 
bir bildiriğe göre, Fransız d&ş 
işleri bakanı bay Lavalın Var
şovada kalma programında bu
zı değişiklik yapılmıştıstir. Se
bebi, Mareşal Pilsudskinin sağı
sal durumunun fena olması 
ve doktorlarının tavsiyesi üze
rine bay Laval ile yapma~ı ta- · 
sarladığı mülakatını yapmamak 
yükümt\nde ( m~cburiyetinde ) tün iÖrdüklerimizden sonra 

IJay J,·aml bulunmasıdır. ben ve arkadaşlarım ancak şöy-
Akşam dış işleri bakanı B. Varşova, 11 (A.A) - Kurjcr le diyebiliriz: Sovyctler birliji 

uluslarının mukadderatını idare 
Bek F.ransız misafirler şerefine Warjavski 2'atetesi yazıyor: edenlerin zaferi, ulu!un dahi 

, 

bir dine vermiş ve dineyi re!- Polonya - Fransız dostluğu önderi Stalinin bir zaferidir. 
mi kabul takibcylumiştir. yalnız bir duyiu ve kültür de- Büyük konuk sever memle- . 

Varşova, 11 (A.A) - Mer- ğil fakat müstakil Polonyanın ketlerden ayrılırken Sovyetler 
kez istasyonunda b'!kliyen hal- ulusal menfaoı.tların da bir ifa- birliğinde .i!ö.rdüğümüz dö.~t~a 
kın halabalığındaıa kurtarmak deidir. B. Laval'ın gelişi Fran- Genemi Pilsu<i81.·i ve samimi ılgıden dolayı butun 
için B. Laval'ın bulunduiu va- sanın Sovyet - Fransız anlaş- B. Laval'ın Varşovada ıeçir- kurumlara ve bütün dostları-
~on Şark istasyonuna kadar masına rağmen Polonya ile diği ilk iÜn B. Bek tarafından mıu teşekkür için Ajansınızın 
çekilmiştir. B. Laval ve Bele anlaşmayı esaslı bir iş telakki verilen bir ziyafettea sonra ya- -nazik aracılıiından asıilanınak 
Fraaaız delea-elerinin otu- ettiiini ıı6stermektedir. pılan parlak kabul resmi ile istiyoruz. 

racajı Avrupa oteline ~it- PARİS, 11 (A.A) - Gaze- bitirilmittir. Batbaka11, ltükü- Kadınlar birlig~ İ 
miılerdir. B. Bek B Lavalın teler B. Laval'a Varşovada met üyeleri ve yüsek memur-
ıerefine büyük bir ziyafet ver- yapılan kabul resminden bah- larla ordu yüksek zabitlari ve İstanbul 11 (Hususi) - .K;-
miıtir. Resmi lrnnuşmalar bu- setmektedirler. Fransız gazetecileri bu mera- dınlar birliği dünkü ce_ls~sın e 

,güu ba,lıyacaktır. VARŞOVA, 11 ( A.A ) - simde hazır bulunmuşlardır. kendi kendi~J • .f.~~Po~~.~11\~1.~· ....... 

· 'Ati·~; ... Ji;~;;·~ .. h·~;bi;;·J~ ...... Ç~~~k ... ;~ .... k;ç;;~yorlar 
Mahkum edilen 27 bahriye sübayın 

Arasında kimler var ? 
İstanbul 11 ( Hususi ) - A tinadan bildiriliyor: Divanıharb bir 

amiralla, eski raisicumhur Amiral Kondoryotisin oilunu ve 27 
bahriye sübayını idama mahküm etti. Reisicumhur B. Zaimisin 
bahriyeli olan yaveri de muhakeme edilenler arasında olup beş 
seneye mahküm edilmiştir. 

Bütçe ay sonundan evel 
Kamutaydan çıkacak 

Kurultay eııcün1enleriııde ıııünakaşalar 
Ankara 11, (Hususi) - Parti Büyük Kurultay encümenlerinde 

münakaşalar olmaktadır. Kurultayın Perşembe gününe kadar işini 
bitireceği tahmin ediliyor. 

Bütçenin Kamutaydan ay sonundan evvel çıkacaiı ve bu su
retle maaşların verilmesinin gecikmiyeceK"i bildiriliyor. 

Polisin tekzibine rağmen bir çok ka
dınlar çocuklarını yalnız bırakmıyor 

lstanbul, 11 (Hususi) - Beyoilunda ve Istanbulda çocukların 
kaçırılmakta olduğu şayialarını polis tekzip ediyor. Buna rağmen 
Beyoğlunda Serkis adında birinin çocuk kaçırırken yak-.landığı 
söylenmektedir. Kadınlar bu rivayetlerden ürkerek çocuklarını 
yalnız bırakmıyorlar. 

Isparta hadisesi 
Bir hatip Eskişehire gönderildi 
Ankara, 11 (Hususi) - İç işleri. bakanı B. Şükrü Kaya f s

parta hadisesi hakkında Başbakan lsmet lnönüne izahat verdi. 
Bu hadiseyle ilgili olmak üzere Dinarda yakalanan hatip Eski
şehire ~önderildi. Orada diğer mevkuflarla birlikte muhakeme 
edilecektir. 

80 yaşında bir kadın doğurdu 
İstaPbul 11 {Hususi) - Prai da 80 yaşında bir kadın 

iurdu. Çocuk ta, anuı da sıhhattadır. 

do-
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Encümenler 
İşlerini bitirdiler TAYYARE SİNEMASI 

3151 3151 

B U G U N 
Aylardanheri beklenilen, Avrupa ve İstanbulda büyük muvaffakiyctler kazanan 

mevsimin en büyük filmi 

• 
J B •• •• k o u y u y u n - il\~: aiili ==== ~- Jı.E:&.S .. Zli 

Sinema aleminin iftihar ettiği büyük yıldız MARIE BELL ile ".Moskova geceleri,, nın 
kahraman san'atkarı PIERRE RICHARD WILLNS ve diğer iki yüksek san'atkar 

Françoise Rosay, Charles Vanel ve müteaddit artistler, bin'erce figüran 
BÜYÜK BİR AŞKIN ROMANI baştanbaşa heyecan ve san'at c!olu büyük eser 

ÜY K 
ilaveten FOKS dUnya havadisleri 

Her gün 15-17-19-21 15 DİKKAT 
Perşembe 13-15 Talebe seansı 
Cuma 13 ilave seansı 

OYU 
Seans saatları 

: Her gün son 21 15 seansı "ucuz 
halk seansı,,dır 
Fiyatlar 25-35 - 50 ı. uruştur 

Ankara 11 (Hususi) - Par
ti kurultayınca ayrılan encü-
menlerdeki işler bitirilmiştir. 
Kurultay yarın (buiün} öile
den sonra toplanacaktır. 

Afyon yolunda bir 
Kaza mı oldu? 

r.lanisa, 11 (Hususi) - Af
yon treni buraya hergün saat 
4,12 de gelirdi. 

Bugün saat beş buçuğu bul
duğu ve Bandırma treni gel-
diği halde Afyon gelmedi. 

Bu teehhürün sebebi ağız-

larda feci bir rivayet dolaşma
sına vesile olmuştur; söylendi
iine iÖre tren (Sart) yakının
da bir adam çiinemiş olduğun

_41an taehhüre uiramıstır. 

........ 
----~ _ .. 

Tarihten 
Bir yaprak 

Yobazlar Devri 
Kollarını koparm ..• Ba
caklarını gövdesinden 
Ayırt edin veledlzlna

larını boğun .. · 
Diyarıbekirde Nakşibendi ta· 

rikatma mensub zorba bir şeyh 
türemişti. Rumiye şeyhi namı
nı taşıyan bu adamın sayısız 

müritleri vardı. Bu yüzden 8 
~n geçtikçe niifuzu artıyordu. 
Yapmadığı rezalet kalmamı,tı. 
Halk bu yobazın bütün reza
letlerine ses çıkarmıyacak ya
ziyette idi. Dördüncü Murat, 
Ba~at seferine çıkınca Ruai
ye şeyhi, Diyarıbekirden Hale
be kadar geldi. Muradı karıı
Jadı. Beraberinde a-etirdiği kıy
metli hediyeleri makbule geç
ti. Fazla iltifat sıördü. Bu ilti
fat yobazı daha ziyade ıımarttı. 
Maanoğlunun yerine Ahmet 

paşa ge.çttği vakıt Maanoilu
nun ai\f:. efradından bir çoğu 
kaçın ğa muvaffak olmuşlardı. 
Bunlard~n biri de kızı idi. Bu 
klz erkek elbisesi giyerek Di
yarıbekirde Rumiye şeyhin.
iltica etmiş canını kurtarmı,tı. 
Çok güzel bir kızdı. Diyarıbe
kir delikanlılarını çıldırtmıştı. 
Güzelli~i derecesinde edepsiz
Jiii de meşhurdu.Şeyhin him.~
yesine geçtikten sonra hergun 
biraz daha edepsizliği artıyor

du. Maan kızının kepazelikleri, 
şeyhin rezaletini unutturacak 
derece çoğaldı. 

Rumiye şeyhi Halep'te dör
düncü Muradı karşılamağ gi
derken bu kızı da beraberinde 
götürmüştü. Kız Murada tak
dim edildiii zaman O bile gü
zelliğine hayran kalmıştı. Yo
baz Şeyh: 

- Bu 2'Üzellijinden artık de
ierli bir hüner vukufu vardır, 
Devletlüm. Kimya sıırını bilir. 
topraktan altın yapar, dedi, 

Muradın paraya her hususta 
ihtiyacı çoktu. Yeniçerilere 
sipahilere dağıtılacak bol bara 
kendi sefahctı için boşaltılacali 
keseler dolusu altına muhtaçtı. 
Şeyhin(altın yapar)sözüne inan
di. Derin bir hayale kapıldı, 
uzun süren tatlı dnşüncelere 

daldı, .. 
Murat, Halepten ayrılırken , 

Altın yapılma~n iÇin bir çok 
para bıraktı, Bağdattan dönü· 
şünde Altınları ~örece~ini, he· 

men işe başlanılmasını emretti. 
Yapılacak altına nezaret etmek 

üzere memurlar da tayin edildi. 
Murad Bağdada doğru ilerler
ken Rumiyc şeyhi de maiyeti 
ile Diyanbekire döndü. 

Maankızı, eline bol para ge
çince kabına sığmaz oldu. Çıl
~ın eğleııcelerine daha geniş 
devama koyuldu. Murada altın 

yapmak için bıraktıi'ı altınlar 
sür'atle erimeğe, azalmaia ltaş

ladı. Güzel kız, altın çıkarıl
masına nezaret edecek memur
ları da baştan çıkarmak içill 
müşkülat çekmedi. Ufak bir 
iltifat memurları kandırmai'a 
kafi ıreldi. 

Baj'dat zaptediltikten sonra 
Murad hayallerinin biran evvel 

tahakkuk etmesi için mümkün 
olan sür'atle, geceyi gündüze 

katarak, Diyarıbekire ge.di. 
Umduiunu bulamadı. Bütüs 
ümitleri boşa çıktı. 

Hayellerinin suya düşmesi 
Muradı gazebe getirdi. Rumi
ye şeyhi, Muradın huzuruna 
çıktığı zaman, tazim için ayak
larına, kapandığı sırada kafası 
balta ile uçuruldu. Maankızı 
ile babası meçhul iki çocui"u 
da yakalandı. Murad cellatlara 
bağırdı: 

Kollarını koparm, bacakları-
nı gövdesinden ayırt edin .. 
V cledizioalarını boğun ..• 

Muhiddin 
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Kaya canı ağzlndan fırlıyacakmış 
Gibi bir "Hayır,, demişti 

Komşu evin kapısı hızla çe · 
kildi. 

Dadı parmaklıktan eiildi 
bakb: 

- Maliyeci Sait bey .. Vakb 
biç Pflrmaz! Hanımı kızı sık 
ıık timdi halana ıeliyorlar!. 

- Onlar mı ? hayret! Necla 
balama ne diye geliyor?Sanlri? 

- Ne demek ne diye kızım? 
Herkea senin kafanda mı sa
nırsın. Halanın i'enç güzel, 'Zen
gin bir oflu var ya!.. 

Kaya biraz evvelki vak'ayı 
•iifherek i'Uldü .. 

- Şimdi 1Gne11 ne yakın 
ılNt oldular sen odanda çalııı
yorsun, i'ece de onlar bir arada 
toplanıyorlar ... 

Hem daha neler.. var bil
sen : Be11 sabah erkea südcü 
i'eliace kapıya koıanm tla bi
lirim .. 

- Neyi bilirsin dadıcıfım 
yine muaınmalara baılama: 

- Şey, Necla hanımda ar
bk erkenci oldu bizi• bağç• 
ile bitişik bağçe 41iltinde lıer 
p görnnmeğe baıladı t • 

- H•va Ftr:el çiçekler ara
sında taze bahar kokusu al
mak fena ••? .. 

- Fena dejil ama Soba da ,.. 
çitin yanıada bu kokulara or
tak olmasa! • Y alaız bugün 
slldcü, e1uaekc:i ıeldi, . ritti 
ben aşajı yakan india çık
bm. Suha odum... çıkmadı 
ıaliba! ... 

Kaya ekmejine yaj' ve re-
çel sürerek omuzlarını kal-
dırdı: 

- Nemize ıerek bizi• da
dı, beieniyorlarsa birbiriai 
alımlar! Hele san bayle qa 
uykarı inip çıkarak yoruldukça 
hasta olursun diye içi• titri
yor. 

Kadıncaiız llqıaı •idi: 
- Ah kızım be• buna ra

uyım, balaa yok yer• i•DÇ 
bir ••latlık aibi beni koıtur· 
masa. Geçea gibi bir mudil 
içia yapmadığı kalmadı riz
J'lr uçurnuq bir aiaç dalında 
bulup g6tnrmeden rahit et
•edim!.. 

- Zanllı dadıcıtım!.. 
Kaya baıka söytiyecek bir 

teY buJama•ıttl! 
Ôilene kadar odasından çık

macb dadm çekilince o, bir dü
zlye çalışb. 

So.ra kalktı ritti, sokağa 
fırladı. 

* .... 
Kaya tofirün : 
- Cadde bostan .. 
Demesile.. Yerinden sıçradı 

arabadan atladı biraz yürüdü .. 
Parmakh kapı önünde yürej'i 
hopladı. Ama, orada, eiilip 
doirularak bahçede çiçek top
hyordu. 

Bir çocuk i'İbi ayaklarının 
ucuna basarak ona yaklaşmak 
'->irden boynuna sarılmak istedi. 

Çakıltar üatünde adımlarının 
çıkardıit hafif çıhrdı genç ka
dıaı döndünneğe yetmişti. Elin
deki çiçekler yere saçdDllf kol
annı açarak : 

Kaya deye haykırdı .. 
- Beklemiyoı:duauz deiil 

mi?. Bugüa dersim yok. 
- Yalnızhktan o kadar bu

nalmışbm ki!.. 
- Bilıeaiz Ama.. Şimdi ev

de duramiyorum, ancak iı ça
..... beni avutuyor! .. Onlardan 
kaçıyorum Arna!.. 

- c....u at .. 
.. ,atma 

inanıyordum. Fakat bugiin!. 

ı 
Genç kız içten bir soluk 

aldı Arna kolundan tutarak: 
- Haydi ieI şurada denize 

karşı oturalım, konuşalım: An
lat, çok müteessirsin Kaya?. 

- Evet! Eskisi i'ibi çalışa
mıyorum Arnacıiım. Halam her 
şeyime dil uzahyor, Suha 
önceleri anlamamazlıktan gel
diiim, kaş 2öz işaretleri de
rin sıöfcüs ııeçirmclerini şimdi 
açıfa vurdu, en fenası ka
ba tecavüzlere de başladı. Onun 
aşk peşrevini dinlemek canımı 
sıkıyor. Görseniz asıl şimdi 
korkunç bir yalnızlık içindeyim. 
kendi kendimi bir odanın içine 
hapsettim. Koca evin dört bu
cağı iıtiliya uğramıı, dışarı 
çtkamıyorum. Fakat biri\ln, bu 
snurı da aşacaklar, benim de
diğim en içli bususiyetlerime 
de d uzatacaklar diye titriyo
rum. 

T qınması çok aiır bir yük 
altmcla ezilmiı gibi Amaya 
baktı!. 

Bu bakıı Arnanın yürejini 
sızlatb. Gerçek bir ana üzün
tüaile: 

- Sevgili yanum, seai 'Du 
ıılcınhdan kurtarmak içia yal
nız bir çare ftl'. 

Genç kız razlerini açb ve 
sordu: 

-Ne?. 
- Nedime hanımla oihnaun 

yine reldikleri ~bi gitmeleri .• 
Kaya acı acı iilldü: 
- Amucam evi ena rehin 

ebaİf, vadesi ıelmif, borcu öde 
medea bir tarafa adım atmaz 
bilir .. 

ım •.• 
- O hal4'e bana bırak, bu 

borcu be• 6deyeyim •• 
Kayanıa yüzü mosmor olmuı

bl. Titrek bir ıeale: 
Yalvannm Araa.. Bwaclan 

ltahaetmiyelim.. Her menfaatin 
her hasiı diltiillceni• ilst&nde 
tuttuğaa temiz sevaimiz •addi 
heaaplar kanıbr•alıi üzüntü
sünden ol.un beai koruynauz .• 

- S•n• tıar -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Doğurma 
Sancılarıııın önüne 

Geçilmek üzere 
Harkov - Psiko Nöroloji 

enstitüsü profesörlerindea Pla
tonof mtıhim keşifte bulun
muştur. Bu doktor doj'urma 
aancılannın öanne reçmek ça
relerini aramıt ve biplonotizma 
vuıtasiyle buu muvaffak ol
muştur. 

Bu son seneler içinde pro
fesör, Harkofta yaptıiı dok-
san tecrübeden yüzde alt•ış 
yedisinde tamimiyle muvaffak · 
olmuş, bu kadınlar hiçbir aj
n duymadan doğurmuflardır. 

Yüzde yirmi sekiziade ise 
muvaffakiyet olallıillllif, ythde 
bqinde ise mlaltet hiçbir ne
tice elde edilememiştir. 

Profesör ayni uıulüa tatbi
kine devam etmekte ve bunu 
tekamül ettirerek kat'i netice
lerini alacağını kuvYetle ümit 
eylemektedir. 

Ücretli memurlar 
Fisaaaa bakaalajuua ücretli 

mcmurlann maata geçirilmesi 

1 
esası üzerinde hazırlatlıiı La11-
haya göre ücretti memurlar 

I arasında bir barem yapılacak 
t deYlet hizmetlerinden dolayı 

verilecek ftcret miktarlan mu-
9.Y .. hir laiat da • tetbit 

... ..... ~~11 
Dünyada 
Neler oluyor? 

Balkan konseyi ilk 
Celsesini akdetmiştir 

--------
1Dünya şampiyonu 

B. T.R. Aras ve diğer mürahhaslar 
Sarayda kral ta.rafından kabul edildi 

Balkan konseyinde Çekoslovak setiri de hazır bulundu. ! 
Büreş, 10 (A.A) - Tevfik . ~- : . ~ f 

Riiştii Aras Köstencede karaya ' 
çıkınca gazeteci ere şu diyevde 
bulunmuştur: 

I\'. emleketinizi tekrar iÖr
mekle mutlu ve memleketleri
mizi birleştir1:n deniz yolu ile 
ıeldiiimden dolayı da kıvanç
hyun. Hazır bulunmak fırsatını 
elde edeceğim Romanya ulusal 
bayramı ınünasebctile krala 
Türkiye reisicumhurunun mu
habbetlerini ~e selimlannı bil
direceiim. 

B. Titulcskoyu dalına daha 
ziyade befendiiim bu iace 
diplomalı ve büyük aytan tek· 
rar görmek için sabırsızlanıyo
rum. Romanya ulusunu selim
hyor ve onua sevincine bütün 
kalbimle iştirake hazırlanıyorum. 

Seyahabmızın siyasal proi'fa
mını, Iİyasal amacını tamame• 
biliyorsunuz. Daha bugilnden 
balkan antanb konseyini• prog
ramım 6j'reneceiim. Konsey 
Anupa diplomasi heyetini il
ıilendiren bir çok önemli me
seleleri tetkik edecektir. 

Romenlerin ulusal 
Bayramı 

Bükreş, (A.A) - On mayıs 
ulusal bayramı hususi bir par
laklığı ile tes'it edilmiştir.Saat 
on birde kıtaat kralın önünde 
rumi geçit yapmifhr.Hükiimet 
erkiaile, elçiler ve askeri ate
şeler hususi tribünlerde ve 
Balkan antanb dıı bakanları 

kralın locasıada yer alımJlar
dır. Üç yüz binden fazla halk 
kıtaab fiddetle alkıılamıştır. 

Prens Nikola muhafız kıta
tmın baıında veliaht MihaiJ de 
tlahil olduğu askeri mekteple 
i'eçmiı ve alkıılaamlfbr. Yilz 
kadar tayyare bu sırada ala
nın üznriade uçmakta idi. 

Geceleri fener alayları ya
pılmış ve bütün meydanlarda 
muzikalar çalınmıştır. 

Krahn urayında 
Bükref. 10 (A.A) - Sarayda 

kral tarafından verilen öğle ye
meiinde Balkan bakanları ve 
murablluları ile bay T atanıko 
ve Titulesko hazır bulua•Uf · 
lardır. 

.Romanya kralı Karol, 1JtliaM w oeneraUar 
Kral yemekten sonra üç ba- si bir tebliil• a9f1'edilecektir. 

kaala rörGşmüftl\r. Çeko91ovak - ...... 
Saat 16 da bay Y.evtiç ve celsede hazırdı 

16,30 da bay maksimos bay Bükreı, 10 (A.A) - Dıı it-
Tituleıkoyu ziyaret etmişlerdir. leri ltakanlıtında bay TitUie .. 
~undan ıoara üç baka• mera- konmı aezdiade aktec:lilea cel-
nmle meçhul askeri• mezarına seye ÇekosloYakyanm Bllkret 
çelenk koymUJlardır. Keadile- elçisi bay Sepa da i'•lmiftir. 
riai orada mevki kumandanı Bütün ~akanlar celse ıonwada 
kal'Jllamıt •• merasimde üç memnun iÖrünüyorlardı. Koa-
•eaıleketia Bükreıtelri elçileri ferauua yann alqaa hitam 
ve Romanya yükıek şab8iy~t- balmua •e.ldiaclir. Zira söy· 
leri lıazır bulunmuıtur. leaditi- .... laay Y ~ Bel-

Bay Y ivtiç ile bay Maksi- ırada dönecektir. 
mos •liteakibea ayrı ayrı bay Pol Bonkur BUkrette 
Tatareıkoyu ziyaret etınişler· Bükreş, 10 (A.A) - Bay Ti-
dir. Saat 16 ile 22,30 arasıncla tülesko bay Pol Bonkurun düa 
devam eden ilk celseden son- iSileden sonra Romuya par-
ra bay Tataresko ile Titulesko lamentoıu tarafıadan kabulll 
üç bakana ziyaretlerini iade münuebetil• •erdifi söylnde 
etmişlerdir. demifti.r ki : 

KonMyln ilk celtMt•I Romanyama d.ı siyasası ne 
BÜKREŞ 10 (A.A) - Bal- bir adamı• ne de bir partiniıa 

kaa antanb konseyinin ilk cel- elindedir. Bu tamamea uhısal 
s~i saat 18 de baılamıı saat bir ıiyasadır ki karal ye aaaç 
21,30 a kadar tlevam etmiftir. k6küaü yurdua faydalanndaa 

Celseden sonra bay Tituleı- almaktadır. Bakan so• yılm 
ko yanında bay Tevfik Riiştil arsıalUHI zorJuklanaı kaydet-
Aras, Y evtiç ve Maksimoı ha- tikten sonra demiıtir ki: 
zır olduiu halde kendisinde• Fikirlerimizi yatııbrmaya ve 
malumat istiyen gazetecilere yfireklerimizi arsıulusal it be· 
ancak şunu söyliyebileceğini ralterberlitine hazırlamaya Bon-
bildir .. iştir. kurwa 7/6/933 tarihiade d11 

Muhabbetkirane denilecek bakanı sdatiyle Romaayahlara 
derecede samimi bir temayül yazılmıt olarak verdiii teminat 
içinde -nesaimizin ruzaamesini kadar hiç bir t•J yardım et-
tespit için noktai nazar teati aıemiştir. Fransa ile Romanya 
ettik. Bu meaaid~n antaatımı- arumdaki bailaiı bu belerede 
zın daha ziyade kuvvetlenmit aramalıdır. 
alarak çıkacatmdan emin bu- 8. Titulesko lartayu tla an-
lunuyoruz. Bu aesainin netice- mııhr. 

Alman hava kuvveti 
İngilizler yeni bir teklif hazırlamak üzere bulunuy<lrlar 

Londra, 11 (A.A) - Selihi- ı lqma vukubulduj-u takdirde 
yettar mahafile sr6re Avam geciktirilecektir. Buodan ltat-
Kamaraaının 25 mayıı müza- ka daha evvel bir hu-a kUfl-
keresinde lngiltere hükumeti Jıklı yardım andla~mas~ akde-
1934 muhtırasına sadık kala· dilmek icabedecektir. 
cakbrr. Bu muhtira daimi si- Berlin, 11 (A.A) - Alman 
lasız.lanma komisyonunun iki istihbarat bürosu yabancı mat-
yıldan. ~vve_l bütün hava kuY- buat üyelerine çekilen ziyafet 
vetlerının ıl2asına karar ver- esnasında Goeringin İcabi tak-
mediii takdirde her memle- dirinde iki AYrupa devletiain 
ketin bir bava ordusuna malik hava kuvvetlerine kartı ko1a · 
olmaya mezuniyetini ve her bilmek içia Almanyanın · keacli 
memleket için sekiz yılda ta- bava kuvvetlerini lôzumu ka-
hakkuk edebilecek bir h~d tes· dar kuvvetlendireceii yoluacla 
bitin tazammun etmektedir. beyanatta bulunduiu•u tekzib 

1934 te pensipler Almanya- eimekteair. 
ya sekiz yıl zarfında diğer istihbarat bürosunun bu tek-
devletlere müsavat teminine zibi bazı Inıiliz gazeteleri ta-
imkia verdi;i halde ltuıüa rafıa4lu B. G6~'e atfedi-

wr 

Alır eıklet ••mplyonu 
Yaralandı 

Astbury Park (Nev jersey) 
10 (A.A) - Radyo neşriyab 
proıramınıR tecriibelerİllde bu
lunan •iır sıklet dünya boks 
fampiyonu Max Bear bir 
infillk kazasına uframıt Te 
baıtahaneye ıaaderilmiftir. 

Hastahane doktoru, R6yter 
Ajansı muhabtriae; şampiyo.a•n 
kalbine yakın bir yanıktan 
mustarip olelujııau .öylemiıtir. 

Bu yanık, kuru sakı bir ba
rut infilikından mütevellittir. 
Şimdi ameliyat odasında bulu
m Max Bearın vaziyetinin 
vahim olmaclttı HnıJmaktadır. 

Aıtbru Park (Nev Jersey) 10 
(A.A) - Max Berarı yaralıyan 
barut Studyoda muhtelif gü
riilttllwi taklid için kullaaılmak
tadır. lnfilik eden barut, bek
ıörl sıöiıi.\nlln hassas \.ir ye
rinden yaralaıplflır. 

Bear hutanedea çık.arıt ve 
demİf tir ki: 

Teldi keli bir tekilde yara
lanmıt deiilim. Dikkatsilik yü
:dhuien barutun d61c:lildilğii baız 
etyalarla oynırkea yaralandım. 

Sako lhtlllft 
Buenos Ayrea, 10 (A.A) -

Sako ihtillfmda tavassut etmek 

İfiaİ Üzerlerine alan hüküm"tler 
milınessilJeri Uruııuayın da iş-
tirakini istemiye karar •ennit
lenlir. Uruıuay hükümeti, ara
c:ılıiı kabule hazır of dutunu 
bildirmiftir. 

ŞlddeUI zelzeleler 
Aatiro ( Antil adalan ) 10 

(A.A) - Ehemmiyetli bir vol-
kaa indifaı aeticesi olarak tid
detli zelzeleler kaydedilmiftir. 

EYlerindea kaçan bir çok aile
ler etomobiUerinde yatmakta· 
dırlar. 

Amerlkada açhk 
MUmaylfçllerl 

lLLlNUA ( Amerikada) 10 
(A.A) - bli.ua hükümet aba
Hıi•de11 1200 kiti-açlık nüma· 
yişçileri-hükiimet sarayına yü· 
rümüılerdir. 

bli.ua ifçiler birliği baıkanı 
B. Edvud Morgan tarafmdaa 
Mlare eclilea aümayqçiler aray 

3nünde kamp kuracaklarını vo 
yardım tevziatı merkezleri tek
rar açılmadan gitmiyeceklerini 
söylemiılerdır. 

Yuvarlak masa 
konferansı 

Ne•york 10 (A.A) - Yanll 
toplanacak olan yuvarlak masa 
konferaası öeneral; Motors İt'" 
çiler grevinin otomobil sanaJİ
iade uyanclırdıiı endifCyi gi
dermiştir. Bir anlaflllaya varı'" 

rılacaiı umulmaktadır. 
Fransız ta yyarecllerl 

Rom ada 
Roma, 10 (A.A) - Frusıı 

hava bakanı general Doben ile 
maiyetini taşıyan üç tayyare 
Ciampino tayyare limanına İli'" 
mit ve hava müsteşarı general 
Volla ile Fransa büyük elçisi 
we bir çok şahsiyetler tarafıo· 
dan selamlanmıştır. 

Parls borsaeınd• 
Paris, 10 (AA)- Dün Pari• 

borsası dıı piyasalardan ıelell 
iyi haberler üzerine daha 111ell1'" 

nu.Uyet verici bir temayül ,a.
termitlir. 

Don havzasında 
Moskova, 11 (A.A) - Don 

havzasının muhtelif yerlerin~e 
Altın madenleri keşfedilmiftir· 
Alba tröatü müdürii madenJe· 
riıa çok mllhim addecın.ere 

rım b 
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Raklbler 
Morga - Raffler oteline ancak 

~baha doğru, uzun bir aşk 
gecesinin yorgunluğu, f kat 
lao .. !u kızın ncvazişlerilc kal
bi hala sıcak olarak döndü. 
Ôilcyc doğru, bir çocuk B. 
Rt.nuçinin kendisini aşağıda 
bckledii'ini haber verdi. Ban· 
ker çok neş'eli idi. Gece vap
tıiı eğlentileri haddından fazla 
tafsilat vererek anlattı ve 
delikanlının kendisine refakat 
•hncmiş olmasına tcssüf etti. 
Geceyi nasıl geçirdi,ii hakkın

da sualle karşılaşmak istemiyen 
Morga sözü değiştirdi: 

- Seyahtımızı düşündünüz 
•ü? 

Renuçi gülmeye başladı: 
- Ne kadar acele ediyor

•uauzl Korkmayınız, canım, fil
ler kaçacak deii.ller. en beş 
•lb gUn Seaıapurda kalmak
taa ııkıt..am. Şehir çok cylen
celi. 

- Bilhassa kadınları, 
- Fena mı ya? Madam ki 

kendi yoldaşımız meram anla-
rnıyor ... 

Bunu söylerken Morğa kü
çük keskin karagözlcrini arka
daşının gözlerine dikmişti. O, 
şüphelerin önünü almak istedi: 

- Gerçek hakkınız var, de
di. Burada bir hafta safa sür
rncmize hiç bir mani yok. 

Öğleden sonra hayvanat bah
&esini gezdiler. Burası Ham
burg'taki gibi yalnız türistlerc 
Mahsus resmi bir mUessese 
cleiil, tüccari bir teşebbüstür. 
Bütün hayvanları sahlık olan 
geniş bir canbazhane. 

Bunlar, şehirden yirmi kilo
metre mesafede, Y on~I (hatti 
üstüva or•anlara) orta5ında 
yapılmış kafesler içinde du
rurlar. Henüz yakalnmış hayvan
lardır ve Avrupadakilcr ~ibi 
~ 

uyuşuk değillerdir. Kendi 
çevrelerinde, kendi iklimle-
rinde yaşıyorlar. Kızgın-

lıkları müthiştir. Ba.zan, 
bekçi1erine bir şey yapama
dıklarından, kendi kendilerini 
yırtar, boğazlarlar. Morga er
kek ve dişi bir kaplanın çifF 
le mesinde de hazır bulundu. 
Bu, yakındaki kafeste oturan 
aymunları titreten ~ükrcme

ler içinde, hakiki bir muhare
be gibi bitti. 

Mütevekkil bir fil malzeme 
taşıyordu. Bir dilenci elini uza
tır gibi, hortumunu yemek ara
mak için iki adama uzatarak 
iıiai kesti. 

Kaplanlar arasındaki kavıa 

esnasında Fil bu ıcibi çok şey
ler rörmüş birisi gibi, alaka
sızca onları seyretti. Fakat bek
çisi tekrar onu işe sokmak is
tediai zama , sükunetle yere 
oturdu ve kımıldamaktan istin
kaf etti. 

Bekçi israr etmedi. Selefi 
ayni fili zorla işletmek ister· 
ken, ialiba onun tarafından 
öldürülmüştü. 

Penuçi içini çekerek: 
- Bunlar aerbest hallerinde 

pek uysal olmasalar ı:erek. İyi 
nitancı mısınız? 

Ban ger ilk defa olarak de
likanlının avcılık meziyetine 
alakadar oluyordu. Morğa 
bir an evvel Luamg - Pro• 
banga vararak onu av peşinde 
yalnız bırakmak içia acele edi
yordu. 

O akşam,masadan kalkarkea 
Renuçiden aynlrmadı. Banıerin 
belki de hi11ettiii şüpheyi te
yit etmek olurdu. 

Great Vorld mahallesiıae git
tiler. Burada bir çok Malizyalı, 
Hintli, Çinli aileler bu zevk 
şehrinin dar sokaklarında keyif 
sürüyorlardı. 

- Sonu var -

C. H. P. B. Kurultayı 
Komisyonları çalışıyor 

liesap - propaganda ve dilekler ko
nıisyonlarında tetkikler devam ediyor 

Ankara, 10 (A.A) - C. H. 
Partisi büyük kurultayı komis
Yonları 10/5/935 Cuma güni'i 
saat 10 da işlerine başlamış
lardır. 

1 - Hesap komisyonu baş
lagıcında C. H. P. Ankara ida
r~ heyeti başkanı Rifat Börek
ç~ raportörlüğe, Damar Arık-
0ılu sekreterliğine Kasım Ku
layı seçm·~ v ! dört yıllık parti 
hesaplarını ve belgc!erini göz
den icçirmiş ve düzgün ve 
teşekküre de2-erli bulmuıtur. 

2 - Proğ'ramda nizamname 
lcomisyonu saat onda toplanmış 
ve bakanlığa Şemsedin Günel
tay, raportörlüge Ferit Celil 
G~ven, sekreterliie Muhittin 
Dıaçsoyu seçmiş ve ilk it ola
rak proiram taslağı üzerinde 
~alış~ayı onaylamı~tır. Bunun 
uıerınc trplantıda lıtulunan 
Parti 2'enel katibi Recep Pe-
ker pro&"ram tuz.uk tas
lakları hazırlanırken partinin 
dört yıllık dencelerinin, siyasa 
•~ışlarının, ekonomi ı:idiıleri
~ın gözönünde tutulduğunu söy
lıyerek yeni öneriele:i sebeb
lerile anlatmıştır. Komiayoa bu 
izahlardan sonra koauşmaya 
~eçerek akşama kadar çalıı

nııştır. Komisyo• 11/5/935 Cu
•artesi ail•il çahımasına dı
vaın edecekbr. 

Dilekler ko•iayonu da çalıı
•asına saat onda baıliyarak 
~•tkanlıja Mümtaz Ökmen, 
raportörllli• Hakkı Tank Us, 
1telcreterliie A1ca Uadilı seçileli. 

ve evkaf umum müdürü vekili 
başbakanlık müsteşarı Kemal 
Deleci evkafı ilgilendiren dilek-
leri üzerindeki izahların dinledi. 

İkinci oturumda sağlık di
leklerine geçildi. Saj'lık ve sos
yal yardım bakanı doktor 
Refik Saydam her dilek üz.e-
ri:ıde ayrı ayrı izahlarda bu
lundu. Bundan sonra tüze işle-
rmın görüşülmesine geçildi. 
Bakan Şükrü Saracoğlu dilek-
ler üzerindeki fikirlerini aldık
tan sonra konuşulan işler için 
kurultaya sunulacak noktalar 
tespit olundu. Geç vakıt tarım 

iıleçi üstteki dileklerin konuşul- ı' 
masına başlandı. Komisyon 11-
5-935 cumartesi günü çalışma- i 
sına devam edecektir. ı 

Ankara, lO (/"\.A) - Yurdun 1 
ber tarafmdan gelen tel yaZl· 
farında C. H. partisi 4 üncü 
büyük kurultayımn açıldıiı 9 
mayıs ~ününün büyük bir bay
ram günü olarak kutlulandıiı, 
yapılan toplantılarda partinin 
ve ulu önder Atatürk'ün ulusu 
karanlıktan aydınlığa çıkaran 
devrimlerle haşanlan işlcriıt 
sayılıp döküldüi-ü yer yer kon
feranslar ve müsamereler veril· 
diii bildirilmekte ve bu ve.silo 
ilı halkın ulu öndere ve bü
yüklerimize karşı duydukları 
derin ~e sarsılmaz bailıhj-ın 
l.ir daha tekrar olunduğu söy
lenmektedir. Dün bir çok yer
lerde yapı, mUze, okula, yol ve 

aaıt açılma ıe11lii'i yaoılmıthr. 

• 
erı 

adol a görenekler ---------
Şu son yazılarda size halkın 

eski ve yeni adetlerinden! baş
lı başına bir yazı olamıyacak 
parça parça adetlerini, itikat
farmı okutacağım.Bunlardnn bir 
çok kısmım "efsanelere,, sak
lamak surctile yazacağım. Şu 
bir iki yazı "Anadolu' da halk 
adetleri,, ne son vermek üze
redir, 

* • • 
Dünyanın her tarafında de-

ğerli bir zevk olan avcılık Türk 
yurdunda eskiden bir çok adet 
ve itikatlar uyandırmış ve ken
dine mahsus bir takıntıya sahip 
olmuştur. 

Avcılar çok makbul saydık
ları çelikten burma, dolma tü· 
fenklcrini sırtına alıp sabahın 
tan vaktinden çok evci ava 
çıktıkları zaman yolda rastla
dıkları birisi eğer: 

- Uğurlar olsun arkadaş! 
Diy bir uğurlama yapıırsa 

derhal geri dönerler ve hatti 
bu selamı verene küfür eder
ler. Avcılar can yakmak uğ
runa çıktıkları yolda "Uiur,, 
istemezler, aramazlar. 

Buna benzer bir adetle
ri de; avda ilk rastalıkları 
tavşan olursa onu vurmazlar, 
yine geri dönerler. Yılan gö
rürlerse yollarına, evlerine de
vam ederler. 

Eskiden halkın ağzında bir 
söz gezerdi: 

- Avcının anbarmdaki buğ-
day bitlenmez. 

- Neden? diye sorarsınız; 
- Yoktur da ondan.. Avcı 

çiftçiliğe heves etmez, eiuıcz, 
biçmez, kıı anbarına erzak 
toplamaz. 

Derlerdi. 
Aıaadolu'da hlli bu Adet 

hükiim sürer: Yurdundan, yu
vasından ayrılan, veyahut as
kere giden bir erkc~in arka
sından ailayıp, yas etmezler 

fak at kapıdan adımını dışarı 
atarken arkasından bir teneke 
bir kova su dökerler, ıu gibi 

akıp ıritsin, akıp ıelsin, yolua
da, işinde cenginde su gibi 
kolaylık iÖrsün <\iye. 

Hele askere giden bir erkek 
evlida babası, birçok geçmi~ 
kabramaalıklanaı anlabr, ona 
kuvuet verir, anası: 

- Oğlum hayırlı, uyurlu ol
muı ta bak düşmanlara karsı 
eline silah almış. Bu da bir 
düğün a dostlar .. 

Ve yine : 
- Allah kavuştursun a ge

len konu komşuya öğünür, ~u
rurlanırlar o~luna da sarma
şarak : 

- Mektubunu eksik etme, 
selam, kelam yaz. 

Diye yol uğurlar. 
•• u 

il 

İç Anadoluda yemek,yatmak 
kalkn:ak ve çahşmak saatları 
alafranga hayatın büsbütün 
zıddıdır. 

Yemek üç öyüne ayrılmıştır: 
Sabah, öğle akşam.Sabahleyin: 
Çok erken kalkarlar. Çaydan 
ziyade çorba içerler, tarhana, 
bulgur, pirinç, un ve bunların 
yoiurtluları gibi... Süt, bal ve 
kaymak tereyait en sevimlile
ridir, bulurlarsa asla vaza-eç
mezler. 

Öj'leyin herkes iştedir. Ne 
bu!urH yir, fakat sert ve sai
Jam gıdalar ahr, meseli ekmek
le soğan ve sarmıuğı, peyniri 
katık edenler çok olduğu gibi 
mükemmel bir yemek döşenen
ler de vardır. Vakitleri: Güne
ıin ıöi üstünde tam ortaya 
geldiii, kölienin •yaklarda sü
ründüiü vamandır. 
Akıam yemeli : Güneı lta

tarkea, aksam ezanı okunurken 

yenilir, ve her öğünderı kuv
vetli yemekler seçilir. 
Akşam yemeğinden sonra üç 

saat kadar bir istirahat devresi 
geçer. Yatsı namazına giden 
gider, kalan kalır, yemekten 
sonra " Kcylos ,, " Kcymo!I ,, 
dedikleri zamanlar vardır. Bu 
zamanlar şimdiki fenni ve sıh
hi telakkiye göre çok doiru 
bir şeydirki, yemeğin arasın· 

dan iki saat geçmeden yani 
" Kcymos ,, zamanında su iç
mezler, ancak bu iki saat 
bitip te 11Kaysal11 vaktı gelirse 
isterse buzlu, karlı şerbetler, 
sular olsun içerler. 

Yalnız bir tuhaf adet var ki 
ben asla, kendi aklımca haz
medemedim: 

Et yemeği ve yağlı her hangi 
yemek olursa olsun bir yemek 
arasında su içerler, Tatlı yir
ken su içmezler ve derler ki: 

- Yağlı ye su iç donsu, 
tatlı ye su içme öysün. 

Eğer şu yazıyı okuya• dok· 
torlar varsa bu adet haKkında 
fenıai malfımatlannı ciddi bir 
rica ile istiyorum. 

Belki İzmir, İstanbul, ve An
karada da vardır, Fakat iç 
Anadolunun hangi şehrini, haa
gi köyU•ll gezerseniz ıeziniz, 
yemek saatleri, yemek adetleri 
badur ve birdir. ve masada 
değil altına kasnak tledikleri 
yuvarlak bir çenber ahlmıı si
nilerde yerler. 

Bu yemek Adetinin; sabah 
ı>yüıaünde çorba•ı• içilmesi, ça
yıa bilinmeaesi, bal kaymak 
gibi mideye kolaylık, beden• 
kuvvet verecek yemeklerin ye
nilmesi, öjlıyia çelikli, fosfor
lu, hazmı ırüç olsa da kuvveti 
yerinde a-ıdalana alanm .. ı, ak
ıam yiae kuvvetli ve çeıaili 
yemeklerin erken ye•ilip sa
atlarca aile zevki ile alfıde 
olarak rahat ve neıe içinde 
hazim vaktinin geçirilmesi ve 
buarada aile hayatında Dilzen, 
tenlik, ıetaret bulunması sıh
hi ve içtimai desteklere da
yandığıaı gösteriyor. 

Anadolu halkının atırbUz, 
kırmızı yüzlü, zaif te olsa çe
tiıt, ıert ve çelik gibi bir be
den taşıdır•, lsastalıklann çe

şitlerini görmedikleri hep ha
yatlarındaki intizam ve ittirat 
dediğimiz bir dilziye gitmek
ten ileri gelen ·§Üphc kabul 
etmez- eserlerindendir. 

Alafranga diye kelimenin 
alayişine kapıldıiımız hayat; 
acaba yemekte, içmekte, uyu
makta, kalkmakta bize bu sağ
lamlığı verebilir mi? Asla? 

Bir köylü muntazam uyur, 
sekiz dokuz saat, sailam yer, 
vaktinde, sağlam içer, yalnıı: 

sağlam su, yağlı bir ayran . 

Ben halk adetlerinde; bu 
son yazdığım; hayati adetin 

en önde ve en yılmaz tarafta
rıyım, kim ne derse desin! 

Belki bu benim köylü oldu
ğumun bir eseridir. 

TOKDİL 

Kaçırmak mı istemi'? 
Bozyakada KiJimtepede otu

ran lsmail kızı Cemile kara
kola müracaat ederek Tireli 
Melihanın evinden evlerine dö
nerlerken annesile kendisinin 
önüne çıkan Huıeyin o&"lu lı
mailin tabance çe"mek suretile 
kendisini kaçırmak iıtediiini 
iddia ve şikayet etmiftir. Za
bıtaca tahkikata başlanaııtır, 

Sarho' 
Sarboş oldu~u halde eliade 

bir kundura bıçağı ile T epc
cikte Kiatlıane aokağıncla do
laıan arabacı İımail Hakkı za-
bıtaca yakalanmııtı r. 

EL 1 R 
• • 

Tarihi Tefrika 
ikinci Kısım No. "8,, 

Prenses E izahet on beş }'aş;nda Lord 
Seymurun metresi olmuştu 

Baş amiral Seymour'un Eli
zabete mektupları ile küçük 
prensesin c v plarından bazı
ları muhafaza edilmiştir. Sey
mour bunlardan birinde diyor
du ki: 

"Bayan bu mektubuınla kal
bimde sizin için beslediğim 
derin aşk kadar dostluğunuzu 
kaz nmak istiyorum.,, 

Seymour her fırsattan İstifa
de ederek prensesi 2'Örmcie 
l:'idiyor. Elizabctin okutanı, ran
devüleri hazırlıyordu. Okutan 
duygulu bir kadındı. Bir gün 
Elizabet derin aşkını ihsas 
edercesine en büyük sırrını 
hocasına açmış, Scymourla 
evlenmek için İngiliz tahtı üze
rindeki bütün haklarından vaz
geçmek niyetinde oldu2-unu 
söylemişti. Okutan, ellerini çır
parak bu sözleri alkıflamıştı. 

Böyle iken günler gcçtiii 
halde Seymour evlenme bah
sını açmıyordu biJe.. Belki de 
küçük prensesle kendi arasın
daki büyük yaf farkını sonra 
mevkileri krasındaki ayrılıkları 
düşünüyordu. 

Etizabet bunu düşünerek bi· 
raz müteselli olmakta idi. Sa· 
ray erkanından M. Parriy-
yi Lord Seymour nczdine 
gönderdi. Parriy Başamiral, 
sevgisi prcn .. esin hoşuna 2'itti
ğini, resmen yapılacak bir Ct'· 

lenme istcdiiinin kabul edil· 
mcsi çok muhtemel olduiu.u 
Lord Scymoyra bildirmek va
zifesini üzeri•e almışb. Bua
dan sonradır ki Lord Seymur 
mektuplarında biraz daha açıl
mak cesaretin\ bulmuştur. He
le bunlardan birinde şu lisanı 

kullanmıştır. 
"Bayan sizi seviyorum. Bir 

gün evvel kocanız olmak ze•· 
kini tatmak isterim.,, Bu mek
tubu küçük prensese getir~n 
Parry idi. Zavallı adam ta~
mi•i bilifıada olarak sert bu 
yüzle karııla~ıaııtı : Prense~ 
Elizabet bugüne kadar geçen 
muaıakadan habersizmif gib' 
davranıyordu. O akşam Lerd 
Seymoura ıu cevabı verdi: 

-Sonu Vaı-

--~----------·•••11-1•~·~·~·· ....... ~ ..... ----------

Fili pin Adalarında 
---~--------... ··~~·· 

Gizli bir İngiliz-Japon muahedesinin 
Yapılması muhtemel 

Vaıin2ton 10 (AA) -Ayan I B. Gibson Amerika hüsbütün 
üyesinden B. Gibson Amerika- çekildiii takdirde uzak Şark 
nı• hakimiyeti altıada müstakil vaziyetini~ lca!ıfa.caj'ıaı t~hmia 
bir idare şekline kavuştukları etmektcdır. ÇunkU Amerıkaaın 
takdirde Filipin aJalar ahalisi çekilişini Japonları• Filipinlile-
vaziyetinin daha müsaid olaca- re yerlcşmes~ne müsaade edı-
w - l · e bu ahaliye cek ve ın2'ıltere Avusturalya 
i•nı soy emış v ·ı O k1 . .. k 1 l · k · b olda ı e na alan ılı muba a e e• 
Amerıkn on~ru~n~. u Y rinin ve uzak Şark merkezle-
harcket etmesı dıleiınde bu- rinin tehlikeye uiramalanna 
lunmalarını tavsiye etmiştir. müsaade etmiyecelrtir. Bu va-

Geçea kış Filipinlileri ziya- ı:iyetin FiHpinlilerde ticaret 
ret eden tahkik komisyonu ta- kontrol ve tesir mıatakalannı 
rafından yazılaıı ve B. Gibson tehdit eden gizli bir İniiliZ -
tarafında• iyin meclisine veri- japon •uahedeai~in yapılma11 
len rapor ela bu merkezdedir. ile neticclenecektır. 

••••••••••••••••••••••••••••••• ............................................... Z~h;ta Haberleri: 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Salltlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
241 F Solari 10 25 13 
104 M J Taranto 10 14 

99 S Süleymano 8 50 11 50 
97 H Alyoti 10 50 12 15 
82 Y l Talit 10 25 10 87 
79 H Z Ahmet 10 10 50 
40 S Gamel 11 12 25 
23 Vitel 9 9 
18 L Galcmidi 12 37 12 37 
4 J Taranto M 10 10 75 

787 Yekun 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fiat 
382 Buğday 4 05 4 35 

3 50 
3 37 

150 Arpa 3 50 
10 Akdarı 3 37 

145 balye pamuk 43 43 , 
Para Piyasası 

10-5-1935 
Alıt 

Mark 50 25 
lstcrliıı 609 
Fr. Franıı 8 28 
Dolar 80 10 
Belsı-a 21 20 
İtalyan lireti 10 27 
İsviçre F ran. 40 62 
Florin 85 
Kr.Çekoalov 5 24 
A Yuatr. ilini 23 50 

Satış 

50 75 
614 

8 30 
79 40 
21 37 
10 .37 
40 87 
85 37 
5 27 

24 

Yangın başlangıcı 
Birinci kordonda bay eczacı 

Lütfinin 330 sayılı evinin bal
konundan beyacı Osman tara
fından eski boyaların çıkanl
ması için kullanıla• iaz lamba
sından yangın çıkmış ve derhal 
söndürülmüştür. 

Blçakla yaraıamıf 
Sinekli caddesinde Arif oilu 

Remzi ile Ahmet oilu lsmail 
çalışmak meselesinden kavı• 
etmişler Remzi lsmaili sol ba
ca~11dan bıçakla yaralamıı Yt 

yakalanmııtır. 
Mektep hırsızı 

Karakapı caddesi?d• Y!ldı· 
nm Kemal •cktebıne gır•• 
belirsiz J.ir hırsız mektebia 
müdür odaaındaki çekmeceleri 
karıştırmıı ve lıtirşey alaaada• 
kaçmııtır. 

Ustur• ile yaralamı' 
Alsancakta Mukaddu meza1 

aokai ... da Ömer oilu Kema\ 
ile Viçanço oğlu Petro aruıa
da bir iı meselesinde• çıkan 
kavgada Kemal, Petroyu ustura 
ile yaralaclıiından yakalaa•ıt· 
br. 
Baldırınd•n yaralamıfl• 

Niyazi kansı Hayriye a.&ın
da bir kadın ikinci Kordontl• 
Jtalya• mektebi yamudan ır•-
çerken belirsiz bir ıahsın öaüae 
çıkarak kendisini baldırında• 
yaraladıiını iddia ve şiklyet 
etmiştir. Zabıtaca tahkikata 
bar..lanmıstır. 
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1-0 K. S. İ<. takımı~~ ;e.;erek Fransız kadınları 
Seçim hakkını kazanmak için nasıl 
Çarpışıyorlar ? Şapka kutuları 
Etrafında ıssı bir savaş oldu 

Bayanların silah deposu: Berber dükkanı .. Polislerin 
Gözlerini körleten l<okulu pudra avo 

Parla •.. mayıs 
5 mayıs pazar günü, bütün 

Fransada belediye seçimi ya-
pıldı. Erkekler duriunlukla 
oylarını verdiler. Kadınlara 
19liace, bunlar Fraaıız demo
kraıiıinde henilz oy sahibi de
Jillerdir. Bunun için birçok 
ıerlerde ~öıteritler yaparak 
,Uriiltüler çıkarmıılardır. 

Bu propaıanda bir aydan 
~ri ltaılamJfb. Kadın er-
.kek herkaia kadın bak-
lan içİll oylaruu toplamak 
amacını f6dUyorclu. Buaun 
Jçia kadın kurumlan 1116z ebe" 
leri teçaitler •• seçim lhü oy 
toplamaia •e•ur etmitlerdir. 
Bu bayanlana ne yapacaiına 
ltltün Paris merak ediyordu. 

Gibi, bulutıuz dojmuştu.Saat 
8 ıulannda, erkekler oy san
cbldannı yerleıtirirken 18 iaci 
.wr.•e uyan Luiz V aye, ikin
cide bayan Me•t ltuaJana tam 
karşısında, derme çatma ••
..ıar üzerine lzeri delik ppka 
kutuları yerlqtirdiler: Kendi 
Mçim kutulan. 

Ve beklımcfe başladılar. 
Bayanlar harbi 

Bayan Meq için, bazı it 
ortaklarıma polia tarahndan 
4atıtılmuıaa raimen, aabah 
durıun geçaipe de, Meamar
trda gerçektu ltir harp oldu. 
•yan Vayıin yanında iyin 
karısı bayan Lakroz, baya• 
Nemo, uş buta bakıcı bayaa 
Perdon, birkaç yıl &ace kentli
ni iyin mecliaintle ziacirle 

Bayan Lokros 
bajlıyan bayan Valbe keadile
rine tayin edilen tlairelerde 
NrıpeYer, hatta ıülümaer pro
papadalanna henüz baflaıaıı
lanlı ki polialer aezaket, fakat 
bt'iyetle .. pka kutalaruu,pro
paıuda kiiıtlannı ve mua
laruu kaldınp resmi merkez
lenlea Ye kalabalık yollat'du 
uakta yerle,melerini diletliler. 

Femiaistlerin propaianda afit· 
lerini tqıyan adamlar da da
jıblmlfb. BayanJana afitleri 
btla .. lan rica ediliyordu. 

Mlthit bir flrilltlcllr. Kop
bl. Bitin Monmarter gaH.r 
lmdm na111zedill, makaana OJ 
btaaunua etrafıada toplua
rak oy atmak iatiyorclu. Banu 
lltemiyn ı.zı erkekler milaa
.... açıyorlardı. Sert aert hat· 
ta ce••P •erea üicecik ıeaç 
......... dil ,.,..... .. laÇI 

ukalına k&nflBlf erkekler Yar

... Bununla beraber, J&ftf ,.. 
'laf bu nizamııshktaa Wr ai
... dojdu. 

!6 Kadm ıeçim tlairuhldea 
.tini& ui kılmıfb. Slrl.le ıll· 
ille bir IEah•e1e ajumlf olu 

,.. Valbo orada tla oy top· 
--satar- ....... ediyordu. Fakat 

Pıllll• pek ...... tle
.,.. LHiz Vayı lıtir 

""'' 

resmi kutularımı burnu dibine 
dikeceiim. Haydi selamlanalıın 
ve çarpışalım 

Ba} anlar silahlan mal~ iç· n ... 
Berbere ko,uştular. Gcı i dön
dükleri vakit. bir an içinde 
harp nizamına ıirmişler ve 18 
nci daire polis karakolunun 
humu ucuna ve erkeklerin oy 
verdikleri mektebin tam karşı
ıına oy kutu ve masalarını yer
Jeıtirdiler. 

Son çarpıfma 
•• Haydi oy veriaiz, haydi 

kanaabnızı bildiriniz ! ,. diye 
haykınyorlardı. Birden bir po
lis ortaya çıkb. Bayanlardan 
Luiz Vaysi komiserin önüne 
ıürliklediler. Komiser feminist 
oldupnu gösterdi ve bayan 
Valboyü, sonra bayan Memoyu 

Brt !J<r n ıı.:olber 

bir mukavemet bulmıyacaklarını 
tahmin ediyorlardı. Fakat ka· 
dınlann, şüpbebile edilemiye
cek harp hileleri vardı:'. Her 
t,iri, sai elile ve takdire deier 
bir el birliğile, zavalh polislerin 
bumuna ıllzel kokulu bir pudra 

J>cl1'istcıı bir nımua'rcı 

aerbcst bıraktı. Bayan Vaysin ı kutusunu botaltıyordu. Gözleri 
mabpuılujuna ıelince, daha bir an için körleşen polisler, 
biraz uzun sürecekti. Zira ayan rülerek, bayan Louiz V ayo 
azası olan kocası oaun yanına 
gelmeie faydasızca uifaşırken 
bayan biikiimetle bir anlaıma 
müzakeresine ririşm şti ve 
aihayet ıabab reddedilen 
ıeyin tanınmasını, yani kilise 
kutulannın feminist rey kutu
ları için kullanılma11nı temin 
etti. 

üzerine atıldılar, onu yerden 
kaldırdılar ve aoruauı, pelia 
karakoluna getirdiler. Kahra
manca çarpıtan bayan V albo 
ile bayan Memu ayai akibete 
utradılar. Bu ıırada halk ye
rinde duramıyor, haykınyor, 
ıslıklıyor, alkıılıyor ve karakolu 
ittiliya cababyordu. 

Kutulara ve ilk blldlrlm 
Karakola kofunl Bu esaret haberi Parise ça-

Bu sarada bayan Valbo, aer· lluk yayıldı. Karakolda kadın 
heıt bırakıhr bırakıhaaz bir erkek barbının en şiddetli aah-
ırilmayİf hazırladı. Polis kara- aeleri bunlardır. Bayanlar çar-
kolunun kUfllına yerle9ti. "Oy pışmanın hiçbir anında cesa-
kutulan burada. K•Jtu, bayan retsizliie düşmediler. Öğleyin, 
Vaysla birlikte karakolda, hay- bayan Vayıin serbest bırakıl-
di onu kurtaralım.,, Diye bir dıiı bildirilince, Sakre-Kör ki-
yııın halkı etrafına toplamışb. lisesi merdivenlerinde yeni bir 

Polis Dajümalannı rica etti. seçim merkezi kurdular. 
Hep ~ir •ıızdan ce•ap verdiler! T anınmıt Fransız komikle-

- Aala! diye bainfblar. rinden Paley oy pualaaını pp-
Bmnm lzeriae iki polis f&P- ka kutulanaa atmaya koşanJa-

ka kutusu lzerine abldılar.Hic nn basında idi. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Istandarize işi 
Bir aydan beri ıehrimizde 

üxü•, incir, ve paJamutun is
taadarizuyonu işini tetkikle 
meıruJ bulunan heyet itini bi
tirmİftİr. Bilhassa bu yıl üzll
•ID iatandarize edilip ihraç 
Hilmui •• ~. . 

T•yln 
Hikim namzedi bay Taki 

aalihiyetle Fethiye mlatantik
Ji;ine tayia edilmiıtir. 

§ Kamalpap kazuı maJmi
dürlüpe Kanclr ekaZUJ maimi· 
dilr& bay Htıaeyio naklen tayin 
edilmiftir. 

MulUınlerln tetkiki 
Sehrimiz lnmektepler mual

m.leriatlea Jk kitilik bir rnıP 
lalatbdeld Cama .... hmu
al trenle ~ ptlerek Ef• 
harabeleriade bir tetkik ft 

•ilf&hede aeyahah yapaçak
lardır. 

Aygırlar 
TepekiSydeki ayp depeıu· 

aa ltiri Maemue ve biri Bu
ca7a ~ iare Ud aJlll' 

Şenlik 
Parti kurultayının deYam et

tiği müddetçe bilumum resmi 
daireler binalariJe belediye bi
nalan ıeceleri tenvir edile
cektir. 

Telefon mubaherat~ 
laair • Ankara Ye lataabuJ 

aruında açılan telefon aem.i 
bilyUk bir raibete mazhar el
maktadır.Bir hafta içinde lzmir 
lataabul 1483 İzmir - Ankara 
arauada121konutmayapahmtbr 
ortaınekteplerde yokl•nu1 

Şehri•iz ortamektepleriain 
birinci ve ikinci 11nıflannda 
dlln yokJamaJımalara başlan
mıfbr. Bu yoklamalar mayısın 
yirmi ltetiade bitirilecektir. 
.. ,, ....... llelçukta 
Cuma pli Fr&n11z banm

rah ProYida• V apurile .. hri
mize 140 Seyyah ıeJmittir. 
S.yyablartlu yetmİf kiti Trea
le Selçuia fitlerek harabeleri 
liyuet ve alrp• aYdet et.it..... 

Şampiyonluğu kazandı 
Diğer maçlar.da Göztepe 1 - O Şarksporu, Altınord 
10- 2 Bucayı, lzmirspor da 5 - O Türksporu yenmişlerdiı 

Maç seri, enerjik ve heyecanlı oldu 

A t.aym Kar11ıyaka kalesiııe akınıanJ&~n biri Maçırı haktmi bay Şazi. 71atı ho'/\emleri ıe {tcibol heyeti ba~kıJHI 
~irkaç haftadanl:teri tehir vaziyete ılre oyua tah- ı atlatıyor ve kalecl ile karf 

edilen lik maçlannıa ıeri ka- ı lil edilecek oluna : karpya kalıyor ve takımı• ills 
lan kısmına bu Cuma de•am AltayhJar Karpyak•hlardu •• gah1tiyet plhl kaydediyot• 
edildi. Cu•• a-ünü yapılan ve daha tekaik,ltuaa ka11ıhk Kar- Artık devre bit.ek üzere 
aaümiizdeki hafta yapılacak tıyakablar tla çok enerjik, hiç KarııyakaWar aon bir gayretle 
maçlardaa ıonra lik maçlan du ... adan çalıııyorlar. baraherlik için çahııyorlar. Fa• 
•eticeleamiı olacakbr. Devre bu ıuretle bitiyor. kat ıalibiyet ı•ltlaü atan Al-

Bu haftaki fikstüre göre İkinci tlevre•İn 35 iaci tlaki- taylılar buaa fınat vermiyor• 
sabahleyin saat dekuzda ( 8) kaııaakadar yaziyet•etit•iyor Ve hakeain dl\dtlii de oywıd 
talualan maçı yapıldıktu aoa• Ka11ıyakalılar tekilik itillarile aeticelendij'ini haber veriyor. 
ra saat 11 dea ilibaren ltiriaci Altayclan dfha qajı olmakla ş .. piyoaluk llzeriatle •llhitl 
takıalar maçaaa batlanmıtbr. heral:ter miitematli çahıınalariJe roltı olan bu maçı idare edd 
..:.llrkapor - AJbnordu (8) ta- Altay takımını paniie uirab- lıake•i• idare Taziyetine geli•• 
ç6kJ ~ ~a91aı Albnordu idi- yorlar. Altay takımının hu pa• ce, ea ufak favullere bile mi• 

en INre kU'fl 00 üç 8'0 1 nik vaziyeti otuz beı dakika saade etme•esi aözönüae alr 
•tarak ali ı.. 1 d. • r p ıe 1• er ır. deYam ediyer. Karııyakahlar aırıa mllkemmeldir. Çek düril•t 

Birinci t.kım maçları ıı · b fı · · · · S . . ıe erıne ıeçen u rsattaa ııti- oldupaa hiç ıüpbe yoktur· 
rla ~at on lıtirde ltq)~y~ ltı- fade edemiyorlar. Hntta o ka- yalnız ıunu da düıünmek li" 
t cı taşlom aaılanaın ılkı Göz- dar ki Altay aleyhiae Yeril· sımdır ki böyle ıampiyonluk 
epe - arkapor takımları ara.. · ı k d · · 
uda idi. GhtepeWer bu maçı mıt o an . _orner ab!ıa a ?'açı ıçın federasyonda ba1'ell 
O. 1 lıazudılar. Bmıdan aoara ~~atyk kalesmınÇ &k~lü hırkan ıstemeie lüzu• yoktur. Çok 
AJtinerelu .. Baayı 10 • 2 lzmir ıçm al'lflyor. • ı ea top a- temiz ve dürüıt oldu~una inaD'" 
~ da ~ O - 5 fark· lec:iaia .U.dea kurtuluyor daiumz lzmir hakemleri - fed•• 

:;atl'lle ,.ildller. ve kale &a8ade Wr ••d- rasyonma s&a.&eraceji hakdl 
Bu takımların maçları bittik· det duruyor Hiçbir Karşıya· kadar - bu maçları itlare ecir 

ten ıonra ııra fiiniln Ye dola- kalı'cla bu fıraattan iıtifade bilirler. 
yiıile Blderia ea mGbim •Üla• etmesini bilmiyor. Bu denede Altay takımını• ~u maçı ka• 
bakuına ıeJ.ifti. •u maç Kartıyaka lehiae ••rilmit pen- zaama11 puvantaj •aziyetia• 
Altay .. Kartıyaka ka,...Iaımuı alb cezası vurUft4.lU da birinci 16re 935 aeaesi tampiyoaluğu• 
idi. Altay takma bu maçta ıa· devrede Vehabı• yapbiJ ~bi au kaıan•ıı deaektir. Ôal" 
Jip ı•line 1935 ıampiyoau Şevket't• ıol yapamıyor ve müzdeki hafta yapılacak maç• 
olacak; matlfıp olursa ı~pi· top awta ıidi!or. ~e•re bit- lar d~ _likle~n ikiaci ~e DçD•• 
yanluktan ümidini kesecek, •i•r mek Uzere yedı dakıka var cülennı tayın edecektir. 
berabere kahrsa 6nümüzd ki Vahap Kartı yıka •üdafilerini Kapt.n 
cuma yapılacak Albaordu -Lr. .. .. K:: ... ::k·H······h······i····:···········8···········M·······h··················· 
ııyaka maçınıa aeticeaiai bek- uçu a er er. ay u arrem 
liyecekti. Almanya için kontenjan Ceza mahkemesinde 

Saat 1 ~ def AltayWann ar- Şehrimiz fiimrükler bq mil- Beraet kazandı 
zusu üzen•• ederuyondan İl dllriyetiae ıelea Almuya içia 1 rk d d 
teailea hakuaia itlaruiade .o.: aynlaa koatenı·u Jiatuiade Ç kkiçqmelikkme. e~ "kahil~ .. ~ 
sabakaya baıfaaclı H k I u urçepıe omıaen ı en aaa 

· a .. •· yllDlü meaaucat, pon.Jea qya, kında yapılan baza ihbarlar ili•" 
tşan~ul B~y~oı k~ltlbilnden bay deri, demir mamullt bul11n•ak- rirıe yuifuiHea çıkarılarak 
aıı, er anrı llir itira- tadır. adli1•1e ••rila bay Maharrell 

zıa iSnihıe ıeçmek için de ZIJ•rel A!korun muhakemesi hitdl 
futb~I heyeti yan hakemlerini Manila mmllimleriadea aek- bulmuttur. MGddeiumumi •asi• 
ıilDdiye kadar bir çok maçları - kip&k hir fl'UP Cuma ,a- feyi auiiatim•li•• d.Wet e•ecelı 
idare etlen hakemlerden inti- aa Borao•aya ıelenk Ziraat biç Wr u-.. --- olmada-
bab etti. Biri Albnonlutlaa ki- ••ktehiai liyaret etaiflenlir. juu dejerli hir m .. urua bil 
çllk Muatafa diieri Glztepe- T•rln yoktu feda edilmif hulundr 
den lamaiL Oyua bqlacb. Sehrimls •• 1r ~ Umi- junu alyleyerek beraetiai Utr 

ilk alam yapan K. s. K. h- 1erliji ............... My Al mit •• ..ım .... ittifakla br 
tar ltu akını neticeJendiremecli- aafia hak•ahiı ticaret ye tarife raet karan "' ı ı ıtir. ley Mr 
1 Kal · .. -a..·Yir&~ 1'1tipli~e tavi• Um. Zabıta uptuMla çols er. ecı ruzel bir kurtanı- ~ •• ... ~ - .. . . • 
la bu akınua 1 1 edimiftir. dererli hizmetler glna6! ~~ 

d ıe 0 •uıaa ma- Kurultav h•hraaı leriaia her •••• takairaeri--
ni ol u. Şut kunetli çekilme• ' k L-·tta L ta. •L!-.I• :..: ş· .1! c H p ... ..a.:-: • d•-...1•- " .,. ••• , - Z&•I tarlllJll" m-..... ım.. AltayWar hlkim • . ..-uaaaıa Vl"•uaC yer alaa •ak'alar ·--da , __ .... 

kurultayı •lauebetile İllhilar " -- .... 
vaziyett~, Karpyakahlar da dairesi tarafua•aa toplutı ha- r .. anlıiı ile temayk et.it bir 
kapah hır oyun sistemi takilıt bruı olmak bere hitan aiıara memurcfur. AUletia ltu .. kiW• 
ediyerlar hepm lraJe laine top... ye tiUinleria paketleri tlzeriae tecellimdn çok •-u• ea-
laamıtlar halbuki bayle :yapa- llirer pul yaplfbnhaaktadır. 4uk. Zahıta ••murlannua .. 
cajula yine itiraz apk ..,... S.lıkealrtl• hDl&G .... t aJll! ·~~~yeti .duyuak ::t 
aaJar Altayıa buçnherinden kur- Blnuı dunyetiaia ızaluıne çalıpca 
tuıacaldardı. Bu •niyete rlre 160 hin lira Wcuılarak la- lamada flphemiz yoktur. 

AltaJUI hlkimiyeti altmda çek hlreairde ltlytlk ltir hnktaet M l"' • • •T kk • 
aeri cereyan e•a ita or-aa biauı yapılacaktır. Binama hu- ev ana e e51 
birinci tle~esi her ild taln•m mi idarelere, aclliye •e mali- A } d 
netice Yermİyen çah.-alariJe yeye ait olmak ilzere ayn ayn rsa ann a 
ıeçiyor. Altaylılar elleriae re- · Uç luıaı bulunacaktır. Topalb Memduhiye maı.ar 
çea fınattan istifade ed .. i- Hayvan .. ,ım vergisi leıiaia Me•lba tekkeli .-· 
yorlar. Meıell daha ••'Yl'nİll HayYan uyinı verp yolda· laruada topluaa çocuJdarlll 
bafladıjı dakikalar. ...el muı oa Hf maywta bitecek• .-çan.. OJD1an o İ-araflarb 
dakikada Kar11yaka ale1biae tir. Yekl••ada yUdmlm&IDlf oturulan U1&Dtiırmakta •• 1111-
Yerilen peaılbdaa iıtifade ede· hayYaalar balmaana haalar İçi• •un aonu oluak birçek ••" 
miyorlar. Valıabın çektiğ bu cez:ılı Terfi tahakkuk ettiril•- leria pencere cmalan •• kife• 
peaaltı aeticeaiz kalıyor. Kar- cektir. mitleri lunı.aktaclır. ' 
ııyaka kalecili lt.,en •• fllzel Borae h•J•ll Beletliye mmtaka•••• _., 
oyualanatlan ltiriai oymyor. Boru itlare heyeti yana li· •ena .ita taall.m ..... ~ 
VU.lma •• .tlter oyancalana W.. 10ara benada mdat hp- mü IPıt ......... 
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kralları ı ngilizler 
Ni • se · yorlarmış? 

ral ve prensler e 
Bir çocuk mantalitesile 

Btı9i11gam 

İngiltere, kralının 25 inci 
saltanat yıldönümünü kut1ulı
yorlar. lngilizler krallarını se-
verler. Kendilerini herkesin 
üstünde ııtörürler. Tanınmış 
Fransız tiyetro müellifi Fran
sis de Croisset'nin Londradaa 
yazdığı şu sahrlar, lngiliz man
talitesini çok eğlenceli bir 
tarzda gösteriyor ve ın~ilizle
rin krallanna besledikleri ço
cukça sevginin sebeplerini or
taya atıyor. 

Fransis de Croi1:1et Hindis-, 
tanda tamdıit bir lnıiliz zabiti 
ile Londrada buluımuıtur. Ho
likot ;ıdlı bu zabit, kralı niçin 
sevdiklerini bu F aransızm 
"kafasına sokmağa,, çalıııyor! 

- Size öz dUıüncemi aça
bilir miyim? 

- Açınız, ne var ? 
- Eğer Fransız cumhuri-

yetçileri bir krala malik olma
nın ne kada faydalı (l) oldu
iunu bilselerdi, cumhuriyet 
kalmazdı (il) 

- Sizin sosyalistlerin fikri 
bu olmasa gerek .. 

Holikot yeniden iki koktcl 
smarlıyarak vaazedcr gibi: 

sm·ayı ~ e 1'aymis nelt t · ı 

hükünıet başına geçerlerse, kral 
memnun olmasa bile, onlara 
memnunmuş gibi muamele ede
cektir. Fakat bizim bütün sos
yalistlerimiz kralcıdırlar. Hem 
neden olmasınlar? Biz jokeysiz 
bir koşu ~tı tasavvur edemedi
iimiz gibi kralsız lngilterede 
telınyyül edemeyiz. Amma sizin 
memlekette ntlar jokeyleri yere 
atmaiı huy edinmişlerdir. Biz 
de böyle huysuz at kalmadı. 

- Sonra ne olmuş? 
lngllterede altın deryası 

- Ne olacak, mantaklıyız. 
Eğer icralı sevgi ile sevmesek, 
menfa t yüzünden sevecektik. 
Kral Jorjun bugünlerde İngil
tercye ne kadar kazanç 
~etirdiiini biliyor musunuz? 
Yarım milyon ziyaretçi bcklc-
yoruz. Hindistan, Avusturalya , 
Afrika, Kan da en büyük mih
racalarmı, nabablarını, sultan
larını, prenslerini, milyonerlerini 
ve gazetecilerini bize gönde
riyorler. zanneder misin ciddi 
olarak ki bir Cumhur reisinin 
bayramını yapsaydık bu kadar 
dolgun kimseler geleceklerdi ? 

- Hiç olmazc;a Kral o!arak 

hıyiliz kralmrn osjttllan 
- llu Krusct, dedi, (çünki da üstün bir adam olmalı .. 

adımı böyle yamrı yumru söy- - Yok, a zavallı Kruset, 
ler), Fransız sosyalistlerinin iyi niyetli ve aklı selimli bir 
anlamadıldarı fakat b" · p · p d" - k-. . • ızım sos- renstir. rcns ıyorum, çun u 
yalıstlcnn bildikleri birşey var. bizim Prenslerimiz ulus duygu-
Meşruti krallık en mükemmel suna, asırların eseri olan bir 
ve demokrasi rejimidir. tecrübeye, sıl<ınhh dakikalarda 

- Neden öyle imiş bakalım bir hakim ve bir örnek olacak 
bir anlatınız. Hele benim için meziyete maliktirler. Şimdi 
Yeni bir koktel ısınarlamağa Kralın sayesinde bir altm der-
lüı.urn yok. yası İngiltereyi kapladı. Bili-
. - Sıkılma, sizin yerinize ben yor musunuz ki Kral alayını 
ıçerirn. Anlatayım. Kral h~r görmek için 75 bin yer için 
~ene lort!ar yaratır. Bu da sınıf 400 bin İngiliz lirası verilecck-

kvc ldmertebc rekabetini ortadan tir. Lokantalar, oteller doludur, 
a ırn.Bazı i•I · ı t f V . . . . ... cran asa e sı atı apur, tayyare, şımendıfer 

Vermesı ve bır kö ı·· . . . 

t :rine iş getiriyormuş 
ifade edilen sevinçler 

1 
- Başka 

saymaın,artck 

yeter! 
b••t•• ·-... U '1D 

bunların ça
lıştığını bili-
yormusunuz? 

Vi L1 yet le ri- :llj~~~fji~~ 
miz de Lon-
draya akm 

eden türist
lerdcn istifa
de edecek· 
!erdir. Zira, 
yaz müna5e
betile, bun
lar plajları-

mıza ve dağ
larımıza üşü- -:ôioi•9" 

şcceklcrdir. 

Türist ke
limesi üzerin

de bir az te
reddütle dur
du: 

- Fran· Saltanat arabası Srn]Jolrı qide1·ken 
sızcada, türist için "!ö,,mi, "la,, - Evet, Fakat bizde kötü 
mi denir. 

- Lö denir. 
Holikot kendi kendine söy

lendi: 
- Fransız dilinde öyle aca

yip karışıklıklar var ki! İşte, 
krala minnettanz. Şimdi teba
Jarını hem maddi, hem mane
vi mcnfaeıtiçind_ birleştirdi. 
Kralsız lııgilterc, motörsüz bir 
kcyık 2'ibidir. 

- Haydi camın, bir az i;._ ri 
gidiyorsunuz. Sizin kralınız 
yalnız saltam:t sever, hihl.-Uwct 
sürmez 'ki. 

- İşte kuvqeti de budur, Dü 
Krusct, O, mesuliyetsiz olduğu 

için, ona hücüın edilemez. Ro!ü 
elle tutulur gibi olduiundan 
bir kd daha mühimdir. 

.Siz bize cırkada~ olduğunuz 
için tıize bir ıey itiraf edeyim. 

Sonra, duyulmasın diye se-
sini kısarak! 

- İngilizler .züppedirler, dedi 
- Kimseye tekrar etmem. 
- İşte kral bu züppeliğe 

bir mecra verir. Sizde de züp
pe!ik var ama hedefi yoktur. 
Yandan yana yalpa eder. Be
nim memleketimde kral, bir 
mıknabs gibi, onu ulusal bir 
ırayeye çeker. Çok sevdiğim 
Fransa ile bir mekayese yapmak 
istemezdim, fakat: sizde - Ki
tabına uydurarak - kötü yol
dan servet kazananlar büyük 
nüfuz sahibidirler. 

Sarayın şeren 

Bazı şeyleri kendim söyle· 
meji tercih ettiğimiçin sözünü 
kestim. 

zenginler hiç bir zaman "vara
mazlar), zira saray onları kabul 
etmez. İşte o zanum resmiyet 
kcsbedeceklerdi. Gerçi, bu 
ynlnız mnnevi bir cezadır, fa 
icat züppe bir milyoner için 
bundan büyüğü olamaz. Ya ti
yatrolar, Dü Krusset? Sen ki 
b:r tiydrocusun, ne ders:n 
buna? Sözlü sinema çıktığı va
kıt, bizde tiyatrolar boş kal
mıştı, işleri yoluna koyan kral 
ailesi o!du. 

Ne yaparak? • 
- Tiyatroy:ı g-iderek. Şimdi 

bile, hafta g eçmez ki kral ve 
prensler temsillerde hazıı· lm
lunmasınlar. Onların bulunuşu 
varidatı artırır. Sizin reisicum
hurunuz tiya~ro için ce yapıyor? 

- Ne yapsın istersiniz? 
- İşte bende bunu diyo-

rumya. Yabiz m lokantalar, 
kabaralar ? Genç prenslerimiz 

muntazaman bunlara ~iderek 

şöhret kazanmalarını temin 
ediyorlar ya tayyarecilik iç.in 
neler yaparl&r neler ! Bilirmi
siniz ki bizim prens değal her 
sabah saat 7 de yatağından 
kalkarak tayyareye bindiği gi
bi viJayetlerde işsizleri ziyare
te gider. Madenlere iner, çif
liklere girer.. Acaba sizin 
Cumhur Reislerinin çocukları .. 

- Fakat bizim Cumhur 
Reislerini rabaıt bırakın aca-
nım. Bununla ne münasibeti 
var?. 

- Benim de dediğim bu. 

aı"> •• L. • d LY u veya ışçınm kumpanyalan. ve çiçekçiler, 
• .. nun vırın e ordlar k k k k d . . r ama- er c ve a m terzılen ceva-
ası azası ofmak im kam B J h. ·ı . . ' de . . un arın ırcı er, eldıvencıler, şapkacılar, 

ra rnokra.sı ıştahını doyurur.Son- ayakkabcdar, garajlar, biracı-
sosyalıstlersunu da bilirlP.r ki. lar •.• 

- Evet, bir korkaklık yığı
nından Ye yaltaklanan bir unut
madan doğan bir nüfuz. Sizde 

8 de ayni var. 

Hariçde de bizim prenslerimiz 
ne mükemmel bir propaganda 
vasıtasıdır. ? Size daha neler 
ifşa edebilirim neler ! . 

Bu iCvczc1iğin devamından 
korkarak saatıma baktım .Ho-

sanne., 
ı c= ,1 ...... .-............... ~!!D-------, 
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Lükresin benzi biraz solmuf, kızı getirip kendi elimle siz.e 
göz kapaklarının altında mor- teslim edeyim. Sevdiğim bu 
luk belirmiş,gözleri daha fazla adamın dileklerini yerine ~etir· 
kararmış, sim siyah olmuştu. mek onu bahtiyar etmek, ne· 
Hemen yerinden fırladı. Oda- ler yapabilecc2'imi aklınıza bile 
nın içinde bir aşaiı bir yokarı getiremezsiniz. Şövalye! Sizi 
gezindi. Ragastan kadının fena çılgınca seviyorum. Sevgimden 
halde kızdığım anlıyarak bagır- gözlerim bir şey iÖrmiyor. Ra· 
masmden gelecek bir sürü gastan! O genç kızı sev! Lakin 
adamın bançer!e kendisini öl- beni de sev 
diirmesinden çekinmiye başla· Sev .. Beni de sev diyoruır 
mıştı. Ama yapılacak bir şey Ragastancığım. Senin kolların 
yoktu. Bu smıda Lükres ıö- arasında sıluldıiım o geceniıı 
valyenin yanına yaklaşt: tatlı izlerini bir türlü unutama-

- Lakin şövalye dedi, yap· yorum.. Ve unutamıyacainn .. 
t ığınız eşi y:ıpıli:ımıyacak bir Beni az da olsa se\rdiğin iün 
iştir. senin uğrunda başımı vermek-

- Beni utandırıyorsunuz ten bir dakika gözümü kırpmı· 
madam. 

- Ortada uüınacak deyil, 
göğüs kabarh:ıcak bir davranış 
var. 

- Karde"inize karşı böyle 
d~vranmağa mecbur kaldığım
d;ın dolayı ç.ok sıkılıyorum, 
Lakin başka türlü kurtulmanın 
ölümde:ı yakayı sıyırmanın yolu 
yoktu: Sezar beni öldürmek 
istiyordu. Ölüm karşısında baş
ka ne ynpoıbHirdim? .. 

- Çok iyi etmişsiniz. Orta
da fena sayılacak ne var. Ben 
s!zi takdir ediyorum Şövalye!. 
Beni , takdirlerim bol değildir. 

Ra~:ogastan genç kadının du
run;la, nı hiç gözden kaçırmı
yor ıkaf.asından geçenleri bile 
sezmeye çalışarak içinden di
yordu ki: 

- Alı domuz kzdın ! . . işi 
g~1cü ad J m zshirlcmek olan 
bu kare şimdı karşımda yaitak
kmyor. Beni avlamağa çalışı
yor. Eğer özlerine kanar boş 
bulunursam benide zehirleye
cej-inde §Üphe yoktur. Beş da
kika içinde buradan kaçmalı-

yım. 

Lükres ise şövalyenin ne 
düc;ündüğü ile a1akalanmadan 
titrek sesile anlatmağa devam 

etti: 
- Şövalye!. Açık konuşalım. 

Siz o genç kızı seviyorsunuz. 
Bunu kardeşim de bana söy
Jedi. Ben de görüyor ve anlı
yorum. Güzel se in. Hatta di
lerseniz ben o kızı kendi elim
le getitip size vereyim. 

.Ragastan şaşkın ş2~km bu 
ıözleri dinliyor ve karşısında
)dnin gözünün iç.ine bakıyordu. 

Lükres bu şaşkınlığı sczin
sed:: 

- Ne o?! Şaşırdınız mı? 
Neye öyle aptaJla~tınız. Evet 
tekrar e<liyoruı:ı. Sevdiğin iz 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
likot çenesini açınca durması 

için scbeb yoktur. Bereket söy· 
leycceği bitmi-i. Dişarı çıkıyoruz. 
Umumi h:r sevinç her yüze bir 
gfü·en maskesi 1a'kmış gibi. 

- Bunların hiç bir derdi 
yok demek? o;y'o sordum. 

- E~bet var, fakat daha son· 
raya falik ettiler. Bu da fn~i
lizlerc mahsus bir meziyettir. 
Bugün herkes herkesi sever. 
Durunuz, görecek.siniz. 

Yoldan gcçn birini çaiırak 
sordu: 

- Hov do you Jikc London 
to day? 

Şa~ıran yabancı arkadaşıma 
baktı, yabancı bir dille bazı 
sözler söyliyerek geçti gitti. 
Hali kot; 

- Buralı bir sokak adamı 
değil, dedi. 1stermisinz, bir 
başkasile tecrübeyi yapayım ? 
f aknt bu çocuklug« cevap ver
miyorum. Bu coşkun, neşeli ve 
Holikotun dediği gibi barışmış 
halka gözlerim dalıyor. Fran· 
da böyle bir manzarayı biz 
yalnız seferberlikte görmüştük. 
Tehdit altında Fransa iç kav
galarını unutmuştu. Aynı ba
yana a~ıktık hepimiz ..• 

ya cağım. 
- Madam!.. 
- Evet beni sev Ragast:ao· 

cığım. Sena yalvarıyorum. Se· 
nin sevğine kavuştuğum dald 
kad her buyuruzun bntımm 
üstünde yer alacaktır. Romayı 
bırakmak, bur·dan uzaklaş· 
mak i tiyor musun? .. Buna dı 
hazırım.. Akdenizde Kaprcra 
adasında müstahkem bir ye· 
rim var. Orası brnimdir oradı 
sana kimse dokunamaz, g-it. 
Orada şatoda otur. Beatrisio: 
de oraya getireyim. 

Bütün bunliıra kar.ıılık iste· 
diğim biraz da beni sevmckli· 

ğindir. 
- Korkunç şeyler söylüyor· 

sunuz. Madam, yemin ederin 
ki bana korku ve tiksinti ve· 
riyorsunuz. 

- Evet, orasını da biliyorum 
Fakat bu tiksinti üzerine sen; 
bir kat daha scvıyorum. Ragas· 
tan şunu bil ki senin hakaretin 
bile bt:nim için değer biçilmez 
bir •eydir. l•tereen yüzüme tü· 
ki.ir. Beni kov! Fakat biraz sev. 
İtalya.dan kaçmak istemiyorsan 
burada kal. Yemin ederim k 
kıhna !<imse dokunamaz. 
Kardeşimden daha knvvetli 

daha üstün bir Sezar olma~ 
onu yciparım. Şimdi hemem 
( Sent Anje) şatosuna gider· 
bodruma iner kurtarılmadu 
onu ben kendi elimle öldürü· 
rüm. Bunu yapayım mı? Baba· 
ma ı:-elincc : Onun iplerinin ucu 
hep benim elimdedir. Kukla 
gibl onu oyn~tınm. Eğer buyu
ruklanmı dinlemezse babamı da 
öldürür onun yerine seni Papa 
yaparım .. 

Ragastan aizından " kor· 
kunç " diyerek yerinden fırla· 
dıiı vakıt Lükre& Şövalyenin 
kucaiıne. atılmış, boynuna sa
rılmış, bir yünden cıplak vlicu· 
dunu öten tülleri yırtarken 
öbür yönden bir elile Ragas
tanm b~şını çekiyor, göğsüne 
ya\daştırmağa savayor dudak· 
larmdan şu sözleri döküyordu: 

- Sev .. Beni birAz sev .. Sa
na yalvarıyorum. Kölen olayım .. 
Beni biraz sev .. 

Sonu Var -
ı 1ffL7.ZY.7'T~AT./7~J'•"( 

~ilk ve orta ınekteıl t 
N 1~alehe velilerine t 

İlk ve orta mektep tale- t· 
belcri yetiştirmeğe muktedir r 
bir muallim hususi ders ver- • 
meLctedir. Arıu cdenler(Yeni 
Asır ) da S. C. adresine ' 

müracaat etmelidirler. J 
1 5 

t!rv_.ZZ~.Y1Y.V'.:.7JZ'.:Af:. 

Arkitekt (Mimar} 
Bu :aylık mecmuanın 52 nci 

sayısı Ankarada milli tasarruf 
ve iktisat cemiyeti tarafından 
inşa ettirilen sergi evine tahsis 
edilerek çıkmıştır. Bundan ma
da bir çok mesleki yazılar ve 
projeler vardır. Güzel san'at· 
ları sevenleri tatınin edecek 
olan bu mecmuayı taniye ede-. 
rız. 



........ 
o 

Ü- •• , •• , ••• 
===-

Osmanlıcadan Türk e kar ılıklar kılavuzu No. 36 Gangsterler kralı 
unlann her biri hakkında sırası ile 1 - Öz Türkçe ö ler en gelen sözlerin karşısına 

uzmanlarımızın (mutahassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 

Al Kaponun maceraları 
3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır. ASLI AK olan HAK, aslı UGÜM olan 

HUKUM, Türkçe ÇEK kökünden gelen ŞEKiL gibi. 
-28-

Vakur - A~ırbaşlı - ( Fr. ) Velüd - Doiura11 
5erıcux, grave V elYele - Gürültü, patırdı-

Vukuat - Olan biten - (Fr.) 
Fait, evenement 

Mümkün-ül-vuku - Olaian
(F r.) Poasiltle 

1 

Yerin yerin - Birer birer, 
tek tek - (Fr.) Ua i ua T ed'le karşı karşıya 

Vali - İlbay (Fr.) Tu•ulte 
Vilih - Şaıalamıı, faşırmış, Velyetmek (Bak: tevali) 

ıaşkın - (Fr.) Stupefait Veraset - irs (T.Kö.) 
Varak - Yaprak - ( Fr. ) Verese - Mirasçılar (T.Kö.)-

Vukuf - Biliş - (Fr.) Con-
naıssance 

Y ekün - Tutar, toplama, 
•om - (Fr.) Total 

Yemin - Ant (Fr.) Serment 
Y ••İ• etmek - Andiçmek, 

andetm~k - (Fr.) Jurer, prcter 
serment 

Arabada uyumuştum. Şanghaya 
Geldiğimizde gözlerimi açtım 

Feuille (Fr.) Heritiers 
Varaka - Keat - (Fr.)Feuille Verid - Karadamar 
Varakpare - Yapracık-(Fr.) Ve.saire (V.S.) - Ve başka-

Ecrit insiinifiain Jarı (V.B.) - (Fr.) Ete .. 
Vareste - Kurtulmuş - (Fr.) Vesatet ( Bak: taYassut ) -

Delivre (Fr.) Mediation 
Varidat - Gelir Vesayet - Atailık - ( Fr. ) 
Varid - Y eriade, relen Tutelle 
Varta - Uçurum - ( Fr. ) Vesi - Geniş 

Abime, precipice Vesika - Belıe • (Fr.) Do-
Vasat - Ara, orta, a-öbek- cument 

{Fr.) Milieu Vesile - Yol, dolayı, baha-
Vasati - Orta, ortalama - ne - (Fr.) Prctexte 

(Fr.) moycn Vesilesiyle - Dolayısiyle -
Vasf ( Bak: sıfat ) - (Fr.) (Fr.) A l'occasion de •. 

Qualite Vesvese - Kuşku - ( Fr. ) 
Vasıl olmak - Varmak Soupçon 
Vasıta - Araç, y9l - (Fr.) 1 Vesvese etmek - Kuşkulan· 

Moyen mak 
Vasıtai nakliye - Taşıt, ta- Vcted - Kazık 

ııma yaracı - (Fr.) Moyea tle Veler - Kiriı 
traasport Vezn - Tartı - (Fr.) Pesaıe 

Visi (Vüs'atten} - Gt•İf - Vezne - Kasa - (Fr.) Caisse 
(Fr.) Lari'e Veznedar - Kasacı - ( Fr. ) 

Visi ( Vasayetten) - Ata~ Caissjer 

Vukuf hasıl etmek - Öi-
renmek - (Fr.) Connaitre 

Vusta - Orta - (Fr.) Moyen 
Kurunu vusta - Ortaçağ 
Asrı hizır - Yeni çai 
Kurunu uhra - Sonçai 
Kurunu ula - Ilkçağ 

Muasır - Çağdaş (Fr.) Con-
temporain 

Vusul - UJaşma - (Fr.) Ar-
rıvec 

Vuzuh - Açıklık - ( Fr. ) 
Clarte 

Vuzuhu nazar - Yal görü -
(Fr.) Clarte de vue 

Vücub - Düşergem 

Vücud - 1 - Varlık - ( Fr. ) 
Existance, 2 - Beden - { Fr. ) 
Corps 

Vüs'at - Genişlik 
Vüsuk - Gerçeklik - (Fr.) 

Authenticite 
Vüsü - Güç - (Fr.) Pouvoir 

y 
Tartmak -(Fr.) Tuteur Veznetmek Yabis - Kuru, kurak 

Vasiyet -Tutsu - (Fr.) Tes- Peser Ratıb - Yaş, yaıak - (Fr.) 
t .. ent Vicahen - Yüzyüze - (Fr.) Humide 

Vaslctmek - Bitiştirmek, Par confrontation Yidetmek - Anmak - (Fr.) 
ka•uıturmak, kavııtmak - (Fr.) Vicahi - Yüzüne, yüzüne Se souvenir 
Conjoindre, unir karşı kendi varken - ( Fr.) En Yadiırir - Andaç 

Vatan - Yurd, otan, Yataa sa prese"er Yave - Yava 
Vaz'etmek - Koymak-(Fr.) Vicdan - Vicdan (T.Kö.) - Ya•er - Yaver (T.Kö.) 

Poser (Conscience Yazıhane - Yazak, büro 
Vazetmek - Ôptlemek - Viche - Yöa, yönet, yö- (T.Kö.) 

IFr.) Precber, coaaeiller Derııre - (Fr.) Directif Yeis - Umutsuzluk, yeis 
Vaz'ı esaı - Temel atma - Vifak - Uygunluk, bant - (T.K6.) - (Fr.) Deaeapoir 

Jeter les foadements (Fr.) Doncorde Yekçeıim - Tekg6z 
Vaz'ı hamlctmılc - Dojur- Vikaye etmek - Korumak Yekdiitr - Birbiri - ( Fr. } 

•ak eaira-emek - (fr.) Protcier, prc- L'un J'autre 

Yemin - Saj' 
Yesar - 1 - Sol - (Fr.) Ga· 

uche, 2 - (Bak: Servet) - (Fr.) 
Richesse 

Yesir - 1 - Kolay, 2 - az 
Yetim - Ölcsüz - (Fr.) Orp

helin 

Yevmi - Günlük - ( Fr. ) 
Quotidien 

Yevmi mahsus - Bayral'Ün
(F r.) Fete 

Yevmiye - Gündelik - (Fr.) 
Salaire 

Yübuset-Kuruluk, kuraklık, 
Yümn - Yüm - (Fr.) Bonne 

augurc 

z 
Zabit - Subay 
Zabıta - Polis 
Zabıtname -Tutulia - (Fr.) 

Procea-verbal 
Zabit vekili - Y arsubay 

Zabtetmek - Tutmak, al
mak, ele ıeçirmek, kapmak • 
(Fr.) Saisir, prendre, conquerir, 
' ı emparer 

Zade - O~ul 
Zadegia - Aksoylar, soyut

lar - (Fr.) Les ariıtocratcs, les 
noblcs 

Zif - Zayıflık - (Fr.) Faib
leaae 

Zafer - Yen, utku - ( Fr. ) 
Victorie 

Zat - Karst•• kuzıtun 
Zahif- Sürüncü - (Fr.} Rep

tile 
Vaz 'ı yed - Elkoma - (Fr.) Hrver y ekdil - Biraör.ül, aönlil 

V·ı d D ( F ) • • Zahir - Dışyüz, açık, belli-
Mainmise 1 i i - oiuıtaa - r. bir - (Fr.) D'accorcl ) E 

De naiuance, conırenital (Fr. xterieur, dair, manifeıte 
Vaı.'ı yedetmek - Elkoaıak Vilayet _ İl Yeknesak (Bak: Ncaak) - Zahire _ Yeysi _ (Fr.) Vivre 
Vazife -1 • Ödev, 2 - Borç Virane _Ören _ (Fr.)Ruine, Birton, birtarz • (Fr.) Uniforme Zahiren _Görünüşte _ (Fr.) 

3 - İı - (Fr.) Devoir, fonction decombrcs monotoae En apparenci 
Vazıh - Açık - (Fr.) Clair Virdi ı:eban etmek _ Dile Yekpare -Tekparça - (Fr.) Zahiri - Dıştan 
V · t D ( f ) d Fait d'une ıeule pıece, bloc azıye - urum - r. olamak - (Fr.) Repcter tou- Zahmet - Emek, ııkım-{Fr.) 

Position, situatior jours yekta - Tek, tekin, ben- Peine 
V b 1 S (F ) V. ı ( zeniz - (Fr.) U"ique 

e a - uç - r. reapon- ısa Vuılet) - Kavuıma- Yed _ El Zahmetle - Güçlükle, düşe 
Abilite (Fr.) Uaion, jouiuance kalka - (Fr.) Avec peine 

Veca - A•n, acı, sancı - Volkan (Bak.· b;•ıka·a)-Vol- y edbdeyed - Eline, doiru- Z h ti" 
• .. dan ( Fr. ) Dealmain ala 8 me 1 - Aüır, yorucu, 

(Fr.) Douleur, crampe kan, yanardağ main, directemeat ııkıntılı - (Fr.) Fatiguant 
Vecd- Uruaç - (Fr.) Extase Vuku ( Bak: huduı, tahad- Yeiane _ Biricik, tek-(Fr.) Zahr - Arka 
V Jcde gelmek - Urunmak, düs) - Olma Unique Zaif - Zayıf 

'endinde• l'•çmek - (Fr.) S'ex- •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lzmlr Beledlyeslnden: da 94 ada, 37 arsa üzerine günü saat 16 da açık eksilt-tasier 

Vcch - Yüz 
Bervech - olarak, ~ibi 
V echiJe - Böyle, böylece, 

töylece, a-ibi, şekilde - ( Fr. ) 
Aimsi 

- (497.50) lira bedeli mu- piyanıro için yapılmış ev peıin ile alınacaktır. İştirak için 4 
hammenli Gündoğdudaki 53 para ile belediye başkatipliğin- lira muvakkat temınatla söy-
ada?m 398 metre mur~bbaın- deki ıartnamesi veçhile28/5/93S lenen 2ün ve sa11te kadar ko-
dakı 4 sayılı arsa Beledıye baş sah günü saat 16 da açık art- mi,yona gelinir. 
katipliiindeki şartnamesi vcç- t ·ı t 1 kt t ti" k 3 - 90 lira bedeli muham-h "I . .. ırma ı e sa ı aca ır. ş ra 

Vecibe - Düıerıe - ( Fr. 
Obligatior 

ı e 18 - 5 - 935 Cumartesı gu- için 125 lira muvakkat temi- menli panayır gazinosu için 50 
) saat 16 da açık artırma ile .. .. metre mik ~ bı kum 10 metre 

ihale •d"ılecektı"r. nalla soylenen iUn ve saate ._ 

Veciz - Lakonik (T.Kö.) 
Vecize - Ölırer, özsüz -

(Fr.) Maxime 
Veda - Sailıca - (Fr.) Adie 
Veda etmek - Sağlıcamak

(Fr.) Faire ses adierx 

Vefa - Vefa (T.Kö.), yapa
(Fr.) Fidelite 

Vefat - Ölüm, 6l•e 
V efrct - Bolluk, çokluk -

{Fr.) Abondance 

Vchham - Vehimli - ( Fr. ) 
Apprehensif 

Vehleten - Ansızın, birden-
oirc - (Fr.) Tout d'un coup 

Vehm - Vehim (T.Kö.) 
V elcalet - Vekillik, yekelik 
Vekil - Vekil (T.Kö.), yeke 
Vekaleten - Yeke olarak 

yekelil le - (Fr.) Par procura
tion, par inlerim 

... mikabı çaaul belediye :ba~ki-
l,tirak için (38) lira muvak- kadar komiıyo~a gelinir: tipliğindek şartnamesi veçhile 

kat teminatla söylenen ıırün ve 2 - 4850 hra hedeh mu-
aaata kadar komisyona •elinir. hammenli Gündoidu mevkiin- 28-5-935 salı günü saat 16 

3, 7, 12, 17 1280 (603) de Dr. Mustafa caddesinde da açık eksiltme ile alıaacak
tın. ııtirik için 7 lira •uvak-

1 - 222 lira bedeli muham- 62 ada, 8 arıa üzerindeki pi-

'

. M d. y · le ._ kat temiuatla söylenen iÜn men ı esu ıye enııün so AK yanıo için yapılmıı e• peıin 
l b d 74 ve saate kadar komisyana ae-

a tmış eş a anın metre para ile belediye ba,ki- 6 

murabbaındaki iki yüz on do- tipliiinde •artnameıi •eçbile linir. 
k 1 b Y 4 - 278,98 lira bedeli mu-

uz sayı ı arsasının satışı e- 28-5-935 salı ıünü saat 16 da 
lediye başkitipliğindeki ~art- açık arttırma ile satılacaktır. hammenli panayır gazinosu için 
namesi veçhile 28-5-935 Salı İıtirak için 364 lira muvakkat 8,094 metre mikibı muhtelif 
pnü saat 16 da açık arttırma cins kereste belediye baıka-
ile ihale edilecektir. teminatla aöylenen ıırün ve sa- tipliğindeki şartnamesi veçbile 

İttirak için 17 lira muvak- ate kadar komi•yoaa gelinir. 28-5-935 salı ırünü saat 16 
kat teminatla söylenen gün ve 12-16-21-26 1379 (652) da açık eksilt•e ile alına-
saatta komisyona gelinir. 1 - 392,50 lira bedeli mu- caktJr. 

2 - 43, 75 lira bedeli mu- hammenli Panayır iazinosu İştirak için 21 lir muvakkat 
hammenli Kahramanlarda dok- içia 100 torba çimento 6600 l 

k"l k" 16000 ' teminata söylenen ırün ve 
san beş adanın 175 metre mu- 1 0 ıreç, dane tuila 

b l d. b kA · l" d saate kadar komisyona gelinir. rabbaındaki on iki sayılı arsa- e e ıye aş atıp ığin eki şart-
. h"I 28 9 12-16-21-26 1377 (651) sının satıı11 beledi}'C başkatip- namesı veç 1 e -5- 35 salı y 6 .. _______ ,. 

lıiindeki şartnamesi veçhile 2ünü saat 1 da açık eksilt- G •• H k• • 
28-5-935 Salı ıünU saat 16 da me He alınacaktır. İştiriik için OZ e ımı 

Korkudan dili tutulmuş ıibi 

titriyen Li ile arkadaşım Wil
mı topların yanında bırakarak 

çadırın yolunu tuttum. Hareke
timde hiç bir anormallik yok
muş gibi sakindim. Şurada bu
rada dolaşan askerler, Dul 
Techin tarafından serbest bıra
kıldığımı sanarak hürmetle 
eiiJiyor, beni selamhyorlardı. 

Topun ağzına sıkı sıkıya bağ
lanmış bir adamın fareler ribi 
bailarını kemirerek kurtulaca
ğını akıllarına getirmezlerdi ya .. 

Nihayet çadırın önüne gel
miıtim. Bir sevki tabii ile han
çeri elime aldım. Buradaki nö
betciler yanından nasıl geçe
cektim? Herifler yoluma mani 
mı olacaklardı? Bir tesadüf 
imdadıma yetişti. Birinci nö
betçi geçtiiimin farkında ol
madı bile .. İkinci nöbetciye ge
lince görünmemek için eğildim. 
O davranmak üzere idi ki şid
li yumruk darhesile herifi yere 
serdim. Boioazını sıkıyordum. 
Nöbetçi yarı ölmüş sayılabilir

di. Gömleiini yırtarak ağzını 
ve ellerini bailac:lım. Tabanca
sım aldım. Yol artık serbestti. 

Çadırdan sesler geliyordu. 
Linin hançerile, çadm kena
rından hafifçe deldim. Küçük 
bir pençere açıldı. Başımı sok
tum. T ehin kürklerle örtülü 
olan ıedirıne kurulmuştu. Kar
tııındaki Ted'di. Çehreaindea 
onu tanulım. Çadırda ölü bir 
kandili andıran bir ışık vardı. 
Kafam tamamen gölgede kal
dıjından beni ıröremezlerdi. 
Muhavereye kulak kesildim. 
T ed acı bir dil kullanarak di
yordu ki: 

- T ehin, bu çocuklara bu 
kadar sert davranmakla hak
ıızhk ediyorsun. Sana yaptık
ları hizmeti hiç düşünmesen 
bile bunların cesur ve yaman 

kavgacılar olduiunu düşünmeli 
idin. T ehin lıau sertlikten vaz
l'eç.. Yoksa senden intikam 
alacaklar. 

- Hayır dostum, intikam 
alamazlar. 

- Neden? 
- Söyliyemem. Bu da be-

aım sırrım. 

- Anladım. Aceba hangisi? 
- Bir centilmenin bu kabil 

ıeyler ıormıyacaj'ını sanırım. 

- Hakkınız var. Bu bana 
ait deiil. Yalnız jaka ve Vil
yama ne suretle olursa olsun 
kötülük yapılmasına razı ela
mam. 

- Ted.. Çocnk mu oluyor
sunuz? Cidden başlarım kopa
racağımı mı sandınız? Hayır .. 
Adamlarımdan biri onları bu 
ırece kurtaımak ve Şaaihaya 
iitmelerini kola yla~tıracak su· 
rette kendilerini teçhiz etmek 
imkanını almıştır.Şuna da emin 
ol ki Ted bu netice kol•y ve 
mücadelesiz olmamıştır. 
Kadın T chinle general T ehin 

f)oktor 

Osman Yunus Velev - Bile, ol.sa da, ise 
de - (Fr.) Meme si 

Velhasıl - Sözün kısası -
(Fr.) En rcsume, en fin 

açık arttırma ile ihale edile- 30 lira muvakkat teminatla M • o 1 
cektir. iştirak için 4 lira mu- söyelnen ıırün ve saate kadar ) tat re 
vakkat teminatla söyleaen ıün komisyona ıreHnir. Deri ve tenasUI haa-
ve saata kadar komiıyona ıre- 2 - 55,fJO lira bedellı mu- Adres - Beyler Numan tahkları mutahassısı 

Veli - 1 - Yatır, eren, 2 -
Ese (erkek), ec~ (kadın) - (Fr.) 
1 - Sain, 2 - Tuteur, tutrice 

Velime - Dljiın 

Jinir. hammenli panayır wazinosu Zade sokağı Ahenk mat- Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
12-16-21-26 1372 (654) için 20 metre murabbı çını bauı yanında. Saat ondan on ikiye ve 
1 - 1660 lira bedeli au- Ye 7 metre murabbaı feyans Numara: 23 iki buçuktan altıya kadar 

huameneli Kahra•••lar ••- belediye l.aıkitipliiindeki prt- Telefon: 3434 hastalarını kabul eder. 

llalluiaia Ça11rhbalaçe cİYUlll- --••İ veçbile 28-5-935 aalı ••' ----11111!121!!-ll~-2-•61i(ll22•911ıı)ra ~---------·...,· 

birbirlerile bojazlatırc .. ına mü
cadele etmiılerdir. Bir aralık 
ıencral Dul T ehin davayı ka
zanır 2ibi olmu,sa da rene 
kadın dul T ehin galebe etmiı
tir. Şimdi anlıyorsunuz ki kar
tımdakinin duygularına likayt 
dcjilim. 

Bu sözler içime süzülüyor 
a-ibiycli. Ansızın duyguları• 
değişti. Biraz önceki hiddetim 
azaldı. Htr şeyden önce şunı: 
öi'renmiş bulunuyordum. Artık 
tehlikede değildik. Ne olurs' 
olsun buradan çıkabilecek, hür· 
riyetimize kavuıacakbk. Te~ 
orada idi. Daha fazlasını dia
lemek te beyhüde olacaktı. 
Topların yanına döndüm. Li'yi 
bağlarından ayırarak ıerbcıt 
bıraktım. Yeni serıüzeştimi de 
Wilyama anlatbm. 

- Şimdi hep birlikte ride
ceğiz, dedim. 

Bu izahat Wilyamı ut.in 
etmedi. O T edin buraya rel· 
mcsini, kendisinden izahat al· 
mayı tercih ediyordu. İsrarım 
üzerine humurdana humurdaoa 
beai tekip etti. 

Tekrar kampı ıeçtik. Dul 
T chiain çadmaa teveccüh et

tik. Dul T cbia bizi karıısında 
ırörünce korktu. Kendisini tat
min ettim: 

- Kormayınız. 

T ede yaklaıuak elini sık

tam. Muhavereyi de açaa T ed 
oldu: 

- Y anılmıyosam batınıza 

hiç le hoı olmıyan bar.ı hidi
scler gel mittir Jack? 

Buraya gelmekle çok iyi 
ettiniz. Üçü111iız birlikte Şan
ırhaya iideriz. Doıtunuz Kolo
ne1 Turner cenapları da sizi 
bekliyor. 

Dul T ehin birşey demeden 
bizi dialeyordu. Yavaı yayaş 
çehresi tabiileşti. Hatta muha
veremize lakayt ırörmej'e baıla
dı. Sa11ki bütün olup hitenlere 
yabancı idi. T ed batmı eğdi. 
Wilyam da homurdanarak onu 

selamladı. Bana ielince yaka
mı bir türlü bırakmıyan ırözle· 
rinin füsununa tutulmuıtum. 

Büyük bir gayret sarfederck 
kendimi topladım. Üçümüz 
birlikte çadırdan çıktık. Kam· 
pı geç ik Li arkamızı takip 
ediyordur 

Büyük ltir otomobile rahatca 
yerleıtik. Şanghay yolunu tut
tuk. Sordum : 

- T ecl, s6yle allah aıluna .. 
- Ne istiyorsun Jack? 
- Ne diye baıımıza bu mel· 

yun Dul T ehin beliııaı sardın 1 
Maksadın ne idi? 

Bana doiru ve namuslu bir 
adam ıribi cevap ver, 

- Gayet basit . • . Vilyamla 
birlikte doirudaJl Şaaıhay• 
çıkmış olsaydındız kolonel ca"' 
ıusları ile hemencecik: lundan 
duyuklanacak ve şimdiye kadar 
ya bir hapishane höcercsiai. 
yahut ta mezarı boylıyacaktınıZ· 

T ed çok tabii bir şey söY"' 
lermiş gibi hareket ediyordu. 
Fak at sesinden belli idi ki o 
da bu sözlerine insnmış deyildi 
Bu sırada cebinden bir tabaki 
çıkardı. Rusların kullandıkları 
sigaralara benzeyen uzun siga-

ra ikramctti.Odakikada uyudu
iumu ve ancak araba Şanghaya 
geldikten sonra uyandığırnı 
zannederim. Karanlıktı. Wilyalll 
horluyordu. 



-

• 
aıma en , Dac"tla 

z Ba samin • rel'\ 
Elli senelik bir m 7.İyc malik ve dünyanın her tarafında tak

dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 

nıahafilinde raibct bulmuş ciddi bir mark:.adır. Çilleri ve buru
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bah~eder. Ruh
nüvaz koku ile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati-
Yen kurumaz. Tenin izin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 
ancak B:ıls min ile meydana çıkarabilirsiniz. B"r defa Balsamin 
kullan u baı a krem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat mağ z lariyle 
büyük eczanelerde bulunur. 

Zı şey 
GRi 

Bir t k 
haşa 

GRiPIN 
B zan 
Baş1 diş, 

sinir ve ada
le ağrılarını 
dindirerek 
gününüı:i1 

rt ır. 

Baz n d 
Nezle, bron

şit, gripi ge
ç.İterek bun
lıtrın doğu
racağı bü
yük hasta
lık• n önler 
e hayatını

z:ı kurtanr. 

age m zer, 
aş a~rı ı sribi ••• 

[!!] 

1 
i tecrübe ediniz ! 

BUtUn eczanelerd bulunur. Fiab -,s kuruştur 
• • Radyotin diş macunu fabrikasının mu1ahassıs 
l • kimyag~rleri tarafından ima] edilmektedir. 

:······································:······························: 

~ TAZE TEMiZ UCUZ ~ . -. 
IIJAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞ:TLERı 

Ra ai üzhet 
. a ez nesı 

Başdurak Büyük Salepçıoğlu b nı karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•enı Asır 

Makina Fabrikasının 

AMDAll 

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

Adres : 

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

Telefon o. 2413 P. K. No. 234 iZ IR 

ıZ 

ensuc t Türk 
nonim ş·rketi 

Şirketin 1\ll'rkez ve Fahrıknsı: lzmır,le Halkapınardadır 
Yerlt Pamulundan At, 1 aygore, J((Jpekba,, De#Lrmen, 

Geyik ve Leylak Markalarını havı hor neva Katıot bezi 
ımal cyt~ıutıkt_e olup malları A vrupauıu nyni tip nıenHu 
cntıruı foiktır. 

Telefon o. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: 

RISTOL 
·--=--- - ---- - -

• • 
ı 

1 s 
Bütün lzın · rliler hıırada buluşurlar 

epebaşı Beyoğlu === 
O teclrl: BUtUn lzmlrlil rin t veccUhUnU 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

Onaltı beygir kuvvctindedir. Pek ;ız gaz sarfeder. 

fabrikasının en meşhur mo elidir. Temiz bakılmıştır. 
ufak bir lrnsur ve arızası yo!dur. işletip görmek şartile 
satdıktır. 

Zinet mobilye fabrikasına müracaat ediniz. 
S.10 1-26 (636) 

• "" .. z ır iHAEmlak i.Ü ürl gun-
den: 

Lira 
Kahramanlar Selanik !okağ-ında 114 eski numaralı dükkan 125 

Sepetçi 

" Dördüncü " .. 
Aydınlı 

Reşadiye üç kuyular Urla 

" 

.. 

caddesi 
Re~adiye Şekip çıkmazı 

15 taj 
31 eski numaralı dükkan 300 
39 taj 
2 - 22 " " 

16 - 1 " Oda 
1041 - 1043 yeni numaralı ev 

300 
50 

1045 taj dükkan ve dam 450 

Ferah :sokaiında 18 eski 20 taj harap ev 
Reşadiye Şekip çıkmazı fırın sokağı 2 eki 4 taj harap ev 

90 
150 
200 " Yeni çay (Teceddüt) 16"12 taj " " 

.. sokağında 
Uçüncü Kar taş Selamet sokağında 22 tapu 18 taj " " 125 
Karşıyaka Alaybey Celal 65 eski numaralı ve 2000 lir bedelli 

okağanda 45 taj sekiz sene ve taksitte 
Yukarıdaki c v lin bedelleri peşin para veya ikinci tertip 

mübadil tasfiye kuyudile ödenmek üzere 19-5-935 Pazar günü 
saat 14 t ihale edil ek üzere müzayedeye konul uıtur. Talip
lerin o saatte Milli emlak müdüriyetine miiracaatlan. 1296 (647) 

• A z i l' ı 
A a :r 

Janlfe 9 
--7 

ğ .. nden: 
Tepecik mektep sokağında 24 taj numaralı 114/93 metre 

murabbaı arsa 100 lira, 
Tepecik Kağıthane caddesinde Bahçe sokağında 9 11 eski nu
maralı 70 metre murabbaı arsa 60 lira, 
Tepeçik Hamam sokağında 7 numaralı 46,86 metre murabbaı 
arsa 46 lira 86 kuruş, 
Kahramanlar ayd.nlı sokagınd 13 numaralı 68,75 metre murab
baı rsa 35 lira 
Ayavulda Firkat sokağında 1 - 3 numnralı 173,50 metre murab
baı bPrakalı arsa 173 lira 50 kuruş, 
Salhanede 9 Eylül ve mansur zade sokağında 2 ila 8 numaralı 
olup kadastroca 676 adanın 1 parsel numar~sında mukayy~t 185 
metre arsa 60 lira 
Reşadiye Üçkuyu1ar Urla caddesinde 1039 ~ayılı ev ve 
hane yerinden müfrez 1 sayılı 189,86 metre murabbaı 

kahve
rsa 75 
" 96 lir 94 kuruş, 2 ,, 241,22 ,, ,, 

lira 48 kuruş, 
Karşıyaka Osm•mzade Yalı caddesine 22 parsel numaralı 99,98 
metre murabbaı arsa 249 lira 95 kuruş, 
Karşıyaka Osmanzade yah caddesinde 20 ,, 
metre murabbaaı arsa 183 lira 50 kuruş, 

" 
73,40 

Ayavuklada Çolak sokağında 32 eski ve taj numaralı ev 150 lira 
Üçüncü Karataş Halil Rifat sokağında 327 ili 335 numaralı 
olup kadastroca 649 adanın 9 parselini te~kil eden arsadan üf 
rez 10 parsel numaralı arsaya muttasıl arzan 16,25 tfılen 15 
cemen 243,75 mcte murabbaı rsa 61 lira 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile öde el. 
üzere 23 - 5 - 935 Psrşembe gfınü saat 14 te ihale cdi e" 
Üzere müz yedeye konulmuştur. Taliplerin o saatte Milli emlak 
müdürlüğüne müracaatları 1339 (648) 

Elti yedinci fırka veznesine 
sebze taahhüdünden pey ak-
ç sı olarak verdiğim 46 liraya 
karşılık 20-12-933 tarih ve 
132833/159 numaralı ve 70 
liraya karşılık 20-12-933 t rih 
ve 132886/162 numaralı iki 
adet makbm:u kaybettim. Hük
mü yoktur. 

-
Burnovada 

Riza bey hancısı Etem 

Tire Asliye hakimliğinden: 
Tirenin ipekçiler mahallesin

de oturmakt iken vefat eden 
Mustafa kızı Mürşidenin bir 
bap hanesinin mürisleri Tirenin 
Pa§a M. Mustafa Ali ve Halil 
İbrahim, ve Tosun Ali Tirenin 
ipekçiler mahallesinde :sağı 
topçu Mehmet o. Mehmet soJu 
arık o. Mustaf ve arkası molla 
İbrahim şimdi Tosun hanesi ve 
cephesi yol ile mahmdut indel-
keşif ehli vukufça takdir edi
len 450 ila beş yüz lira kıy
metinde ol n bu evin atıl rak 
fuyuunun izalesine karar ve
rilmiş olmakla bermucibi karar 
11-6-935 salı günü seat 15 te 
Tire mahkemesi divanh nesinde 
Tire m hkemesi başkatipliği 
t rafından ihalei katiycsi icra 

kılınacaktır. Arttırmaya iıtirak 
için yukarıda yazılı muhammen 
kıymetin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde pey akçesi veya 
Millli bir banka teminat mek
tubu tevdi edilecektir. Tayin 
olunan günde işbu gayri men
kul üç defa bağrıldıktan onra 
en çok arttıran ihale edilir. 
Ancak arthrma bedeli muham
men kıymetin yüzde 75 nis
beti bulmak lazımdır. Bulma
dığı takdirde en çok arttsranın 
taahhüdü baki kıılmak üzere 
arttırma l 5 gün daha temdit 
edilir ve on beşinci günü saat 
onda yapılacak ikinci arttırma 
da muhammen kıymetin yüzde 
75 nisbeti bulmadıkça ihale 
olunmaz ve alıcı taahhüdünden 
kurtulur. Gavn menkul kendi· 
sine ihale olunan kimse derhal 
veya verilen mühil içinde pa
rayı vermezse ihale karan fes
holunur ve kendisinden evvel 
en çok .artbran kimse aJmaia 
razı olursa ona olmazsa hemen 
on beş ırün müddetle yeniden 
arttırmaya çık rılır ve en çok 
arthrana ihale olunur. Bu şt-
'<ilde satışta ilk ihale ile son 
ihale arasındaki fark ve geçen 
giinler faizi ve diğer masarif 
ve zararlar birinci müşteriden 
aynca büküm istihsaline hacet 
kalmaksızın doğrudan doiruy 
tahsil olunur. İşbu arttırma 
nbıtnamesini imubyanlar bü-
tün şeraiti kabul etmiş sayı-
hrJar. 1369 (651) 

Gayri menkül malların açık 
Artırqıa ilanı 

Tire mahkeme baı kitipliğı 
Tirenin cumhuriy t mahalle· 

sinden hacı mehmet kızı hati· 
ce ve kardeşi bekir ile Tire· 
nin cuJOJıhuriyet m hallesinder 
Osman oğlu Alinin şayian mü· 
tasarraf bulundukları taraf11r 
Osman ve diğer eskici Osman 
menzilleri ve tarafay itarik ile 
çevrili altınd ir öküz. dam. 
samanlık ve üstünde harap iki 

oda bir uthak ve bir mıkdar 
havludan ibaret ve dcjli O -

an k rııı Hatice üzeri de 
kayıtlı ve bu evin taksimi ka
bil olmadığından şuyuunun İza· 
le ine karar verilmit ve ehli 

vukuf raporuna göre 250 lir 
dcycrinde olan bu evin satıl -

rak parasını öleşdirilmcsine 
karnr verilmiş olmakla ber 

mucibi karar 13-6-935 tarihine 
müsadif Perşenbe ırünü saat 

14 de Tire mahkemesi divan 
hanesinde Tire mahkeme ha, 
katiplij-i tar fından ihaleyi a-

tiyesi icra kılınacakdır. rtır
mağa iştirak için yukarıda ya· 
zılı muh mmcn kiy etin 100 
de 7 buçuk nisbctind pey 

akcası veya milli bir banka 
teminat mektubu tevdi cdile-

cekdir. Tayin olunan günde 
işbu gayri menkul üç defa ba-
ğırıldıkdan sonra en çok art· 
tırana ihale edilir. ncak rt· 
tırına bedeli muham en kiy
met n yüzde yetmiş beıini 
bulmak la2:1mdır. Bulmadığı 

takdirde en çok artbranın 
taahhüdü baki kaim k üzere 
orttırana 15 gün daha temdit 

edilir. Ve 15 inci günü saat 
de yapılacak ikinci arttırın 

da muhammen kıymetin 100 
de yetmiş beşini bulmadıkça 
ihale olunamaz. Ve alıcı tahü
dündcn kurutulur. Gayri en
mcnkul kendi.sine ihale olun n 
kimse derhal veya verilen mü
hil içinde parayı ver e:ııc 

ihale kararı fesih olunur. v. 
kendisinden evvel en çok art
tıran kimse alm ğa raıı olur
sa ona olmaz.sa heman' 15 ıün 
müddeti yeniden arttıraıai 
çıkarılır. Ve en çok arttıra a 
ihale olunur. Bu şekilde sabş
da ilk ihale ile son ihale ara-
ında ki fark ve geçen i"Ün

ler faizi ve diğer masarrf ve 
zararlar birinci müşterid n ay
nca hüküm ıstihs tine hacet 

kalmaksızın d~~rudan doğruya 
t hsil olunur. işbu arttırma z -
bıtnamesinin imzal yanlar bü
tün şeraiti kabül etmiş s yılır. 

1370 (650) 
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Fratelli Sperc0 

Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 10 mayıs 

ta gelip yük ıinü boşalttıktan 

ıonra Burgas, Varna ve Kös
tence limanları için yük ala
caktır. 

GANYMEDES vapuru 18 
mayısta gelip 23 mayısta An

vers, Amsterdam ve Hambur2' 
limanları için yük alacaktır. 

CERES vapuru 1 haziranda 

gelıp 6 haziranda Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham-

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

Zee & Co. 
DEUTSCH ELEVANTE LINIE 

SAMOS vapuru 29 Nisanda 

bekleniyor, 2 Mayısa kadar 
Anvers, Roterdam, Hambur2' 

ue Bremen için yük alacaktır. 
ALıMNıA vapuru 8 Mayısta 

bekleniyor Anvers ve Ham

bur~aıı yük çıkaracaktır. 

AKKA vapuru 19 mayıısta 
bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük çıkaracaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

HANSBURG vapuru 5 Ma-
burg limanları için yük ala- yısta bekleniyor. Hamburg ve 
caktır. Anvcrsten yük çıkaracaktır. 
SVENSKA ORIENT LİNİEN SERViCE DIRECT DBNUBIEN 

~ORDLANDvapuru 2 haziranda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen

hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktir. 

fJılATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
Jz.mir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 14 mayısta 

( Doğru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

T AMESIS vapuru 20 hazi
• randa İzmırden (doğru)Nevyork 
. için yülc alacaktır. 
SERVİCE MARİTİM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntaz. am sefer. 

PELES vapuru 16 mayısta 

plip 27 mayısta Malta. Bar
aelon, Marsilya ve Cezairc 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 20 ha 
eranda gelip 21 haziunda Malta 
Cenova Marailya ,Barselon ve 
C.zaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
~ değişikliklerden acenta mes
'llliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
don da Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLl 
SPERCO vapur acenteliğine 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2050 

Tuna hattı 
HERAKLEA vapuru 13 ma · 

yısta bcklenivor. 16 mayısa 
kadar Dünkerk ve Anvers Direkt, 
Rottcrdam, Hambur~ ve Bre
men limanlarına yük alacaktır. 

TISZA ~apuru 5 ha7.iranda 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

DUNA vapuru 30 haziranda 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis
Java ve Viyana için yük ala
caktır. 

JOBNSON WARREN Lines L TD 
Liverpool 

QUERNMORE vapuru 20 
mayısta bekleniyor. Liverpool 
dan yük çıkaracak ve Burgas 
Varna, Köstcnce, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXCELSIOR vapuru halen 

limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

EXMINISTR vapuru 15 ma
yısa doğru bekleniyor .N evyork 
limanı için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Siı.Cınız döki11i" vor mu? 
KEPEKLENI

YORMU? 
Ôyle ise •akıt 
ıeçirmeden 

Ferit 
Saç Losyonu 
Kullaaınız 
Saçları besler, Uzatır 

Kepei'i yokcder 
Tabii parlaklık verir 

Başınızı Ferit 
Tuvalet aabunlarile 

yıkayı•ız 
Sıhhi ve her itibarle 

ıarantidir 

M. deno 
S. Ferit Şifa eczan~si 

Müklıınet sırası 

lzmir Liman işleri Alım-satım 
komisyonundan: 

lzmir liman iıleri umum müdürlüiünün iÜmrük idaresi karşı
ıında ve mendirek üzeriade bulunan kömür depolarında bir nu
•arah depo bir H•e mnddetle kiraya verilmek üzere 5 Mayıs 

1935 ıün1emecind•• itiltaren •n beı rün müddetle açık arttır
maya konulmuştur. 

Arttırma mayısı• yİr•İ•cİ paıartesi ıünü saat on altıda birinci 
kordonda İzmir liman itleri u•um müdürlüiü binasında yapıla
cakbr. 

Şartnamesi her vakit komiıyo•umuza müracaatla 2örülebilir. 

Aıtbrmaya ıirecekleria ytlz elli liralık teminat makbuzu veya 
banka n •.tubu ile birlikte komi.yonumuza müracaat eylemeleri 

S-12-15-19 1309 (619) 

Veni Asır 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

ALGERIAN yapuru 18 ma
yısta Liverpool ' 'c Svansea'dan 
beklenmektedir.Ve ayni zaman
da doğru Liverpool için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru mayıs niha
yetinde Anvers, Londra ve 
Hulden gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

OPORTO vapuru mayıs ni
hayetinde Liverpool ve Svan
sea' dan beklenmektedir. 
THE GENERAL STEAM NA

VIGATION Co. L TD. 
Adjutant vapuru 7 mayısta 

Londra için yük alacaktır 
DEUTSCHE Levante LINIE 

ULM vapuru 15 mayısra 
Hamburg, Bremen ve Anvers
tcn beklenmektedir. 

ANCORA vaparu halen Ji-

Ademi 

VAPURCULUK TÜRK 
ANONİM ŞİRKETİ 

IZMIR ACENTELİGİ 

~AKAR A 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam 16 da 
hareket ederek PAZAR-
TESi i\inleri ıaat 1&da 
İstanbula Tarır. GALATA 
RIHTIMINA YAN AŞIR. 

Ayni •apur her perşembe 
ıünleri 2alata r•htımından 
tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA rünü aaat 16 
da İzmirc •arır. 

Fazla Tafsilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da İzmir acentelii-ine müra
caat. Telefon 3658 

manımızda olup yük başalt
maktadır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mcsu' 
Jiyet kabul edilmez. 

iktidar 
'VE 

\ ,.. kitsiz ihtiyarlık 
HOBDOBi~ 
Hormobin tabletleri: :t~::;rit~ 

tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri ku~etlendirir. Bel ıcvşek
liğini tedavi eder. Tafsilat için Iıtanbul " Galata poıta 
kutusu 1255 müracaat " 

Her eczanede bulunur. Fl•tı 1so kuru,tur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21 - 40 (376) 

".---------------------------
Y.ALNll MEŞHılR 

POUED PLAY 
TRA$ BİÇAllL RI 

NULLA 1 iZ 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

Ticarethanesidir. 

Gözlük, Barometre, 
büyük fenni 

İyrometro ile 
ölçüler 

Haşaratı öldüren 
Tulumbalı iliçlann her cins ve çeşidi için 

Yine 

Kemal 
Aktaş 

Hilal eczanesi 

12 Mayıs 19aa 

Anneler, çoçuklarınız için ilk mamaya 

LAK TİN 
ile ba,ıayınız. 

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

' 

L A kt • Çocukta hazımsızlık, a ın sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROl\I 
ECZA DEPO U , 

Kırıklık, bat airııı 
Te bilhasıa 

SITMAYI 
karıılamak ıçın 

Lutfi kinin 
Komprimelenni 

ahaız.. 

MARKA 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden ıoruauz •eya siz.de bir ıiıe alınız 
Her eczanede vardır 

Zo 
Miden Kömürü 

• 

0,10 yıkanmıı kömür beher tonu arabada te1lim 

Lira: 13 
Perakende satış kiloıu 1,5 kuruı 

Silindir •• her nevi fe•kalide kö•ürü yalnız 
KHtaae pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Maiazaıında bulacaluınız 

Telefon 3937 

Kestelli caddesi No. 62 
Doktor Ali Riz.a \Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

9 ......... 

Muayenehane Nakli 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 39~_. 

Evi Ka. antina tram\"~ cad· 
desi No. 596 Tel. 2545 


