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PERŞEMBE a M•yıa 9311 

imtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU ---

il Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulah Sanda 
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

C1mı1ı«riyetitı Ve Oumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkm· Siya8f. Gaeetedit' Yeni A.ır matbaasında basılmıtbr• -
Aydın hattı mukavelesi imzalandı 

Yeni tehlikeler 
Karşısında~ •. 
C İngiliz d;işi:ri bakanı Sir 

oa Simonun Berline gittiği 
lıraJarda idi; yazdıj'ımız bir kaç 
b~tkcde (makalede) İngiltere
~ Almanyaya güvenle baka
~alcceği yılların geçmiş oldu-
1\lnu söylemiştik. Hadiseler 
0 2'Ünkü görüşlerimizde yanılma 
dığımızı meydana koymuş bu
lunuyor. 1918 den 1933 e 
luıdar süren on beş yıl içinde, 
Forayn ofisi düşundüren büyük 
davalar arasında, Pance ma
hizma korkesu unutulmuş gi-
hiydi. Bu tarihten sonra 
bi1c, İngiltereyi, Almanya 
ile, l.omşula ı arasında, ara
hulmıya ~alışırken i"Örüyoruz. 
A manya lngiltere'nin can da
hıarlarıaı ilişiklcndiren menfa
atlere el sürmekten çekindikçe 
Yahut ta isteklerinde Büyüle 
Britanya'nın ~öz yumabileccii 
sınırlan aşmadıkça, dileklerinin 
öneınJi bir kısmında, f ngiliz 
devlet adamlarının avukatlıiı
na dayanabilirdi. Netclcim son 
ıünlere kadar böyle oldu. 
Vilbelmştrase' de hüküm süren 
c:oıkunluk havası, Almanyaya 
eski kudretini vermek iste
)'İace lagiltere - Almanya ara
•ında uav.talaa tlavalan11 yeni
tlen belirm .. .U imkiasız.dı. 

Ordaauaa can veren, lngil
tere 'nin hava filolanna üstün 
lnr kunetle ortaya ablan Al
... ya. ti-il tle .. ıu Alman •-!"!"- ,....tmata karar 
vermıştir. 

Yani İaıiliz aclaJanmn ka
rabasanı olaa kartal yeniden 
kanatlannı a-•rmiştir. Alman 
deniz yapısı teza-ihlan dünya
nın en kunetli deniıalb filo
sunu eli•de hitan Fruaa'ya 
eadet (muatlil) ltir kanet 
Y•pma;a çabııyorlar. Güalia 
birinde, la~renin deniz yol
lannı 4la telilikeye diifürecek 
korkuaç bir Wiha daha aanlı
Jorlar. Baylece Pancenaizma ile 
-,.Ufa•ıyaa la,Utere, Almanya
,. yalmz keadi kapalannda a-ör
•elde kalmıyor, dllnyaaıa her 
)anında, bltibı koloni İlllpara
~rluiWIWI kapılarında da onu• 
... kal'fl)qaca;ı j"Oalerin uzak 
~adıtmı duyuyor. Büyük 
lllilletlorin tarihi yollanndan 
~olay kolay çevrilemiyecekle
l'ini .ayliyen bir ınpz bakanı 
cleiil miydi? Bu .az yerini bu-
1.ayor itte.. Almanya, taribia 
lrendiıine çizdiii yolda yil
rlyerek Jutland' da İngiliz 
~nanmaıını ııkışhran eski 
•qoauna, eski kolonilerine 
:•utmak istiyor. İna-iltereyi 

onomi, endüıtri alanlarında 
leniden vurmaia hazırlamyor. 
~ yeai bir lıldise deiildir. 

ersayda kapanır gibi olan 
:tncermaniıma tarihinin taze 

lıızJa devamıdır. Buadan 
at&rüdür ki asıl bilyük çitıt· 
~dan timdi korkulabilir. ln
ıiltere, yakın ve uzak kapıla
k•da, Almanyayı, rakip iİbi 
~l'fısında dikilmit görmeie 
• Y~aamaz. Kim ne derse de

aan ilU fatm•yan bir bakikattır. 
ti Hele Japonya ile sıkı fıkı 
8os~'ujundan çok koşkunlauır. 

u~u"'n bu sebepler gösterir ki 
lngıl"ere, Almanyanın hava ıi
llhları gibi deniz ailihlannda 
da istediii gibi davranmasına 
föz yummıyacakbr. HitJer attı
it adımlardan geri dönmemeyi 
Naıi rejiminin bir prestij da
!••ı yaphğına 2öre, bu sorum 
Uzerinde Berlinle Londra arıa
•ında /.&riişmelerim verimli ol
llıası a beklenemez. 
ile Şu halde lnziltere, Almanya 
(f bkaıBakü kuYvet aynmını .:..:;! konmak için hava 
4- ıibi deniz .uablaruu 

Wr t Uba artbrma a 

•• musamere Heyecanlı bir 
Ordu evinde Atatürk ayakta 

Türk kadınını selimladı 
Ankara, 1 (Hususi) - Ka

dın esirgeme kurumunun ordu 
evinde verdiji müsamereyi 
Atatürk tereflcndirmiıler bu
yük tezahüratla lcarıılanmış
lardır. 

Verilen bu müsamerede dil, 
kadın ve tarih mevzuuları et
rafında konferanslar vcrilmiı 
çok canlı mevzuJara temas 
edilmiştir. 

Bay Nuri Cenger diskorfta 
kadının Türk tarihinde olduK"u 
iİbi buiÜn de 'herşeyin üs
tünde ıerefli bir meYcudiyeti 
olduj"unu anlatmış olmalarını 
teyit etlen misalJerle Türk ka
dınının unutulmamış nlaa var
lıiını, faziletlerini saymıt or
taya koymuştur. 

Bunun üzerine başta Atatlrk 
olmak üzere salondakiler aya
ia kalkarak Türk kadıa11u 
selamladılar. 

Erkanı harbiyede çallfH 
Yarbay Sait te talim ve terbi-
ye hakkında istifadeli bir koa
ferans vermiştir. 

Atatürk ordu evinden ayrı
lırken derin bir memnuaiyet 
içinde demiflerdir ki : 

" Çocuklar yetiıtiler. Bizden 
daha ~zel a8yliyorlar; daha 
s-üzel dütllnilyorlar ve düıün
düklerini daha iyi ifade edi
yorlar. " Ata\l\rk'ün bu iltifab 
" yarol,, Adalan ile kartılaa
mıı uzun ıüren teıabllrat ve 
alkıılarla büyük önder upr
lanmııbr. 

Aydın anlaşması imzalandı 
Bu, devletin şeref ve itibarına daya-

nan teminatsız ilk kavele<liı-
Ankara, 2 (Huıusi) - Ay

dan demiryollannın satın alın

ması etrafında bayındırlık ba
kanlıiı ile ıirket murahhası 

Bay Adia araıında dört ay
danLeri devam eden •üzakere 
aeticelenmit ve kararlaıbrılan 

esaslar vekiller heyetinin ka
rarına ıktiran ederek bupn 
yeni vekilet binasının meruim 
salonunda bayındırlık bakam 
Bay Ali Çetin Kaya ile Bay 
Adin tarafındaa imza edilmit· 
tir. Hat haziran birdea itiltar• 
tealim alınarak deYlete intikal 
ebait bulunacakbr. Mnl>ayea 
bedeli yüzde yedi buçuk faizle 
ödenmek ilzere bir milyen 
825,840 lagiliz lirasıdır. Bu mu
kavele mrf devletin .. ref ve 
itilMnna dayanıp ve teminat
sız olarak aktedilmit lluluau 

Rus 

Baymdırlık bakanlığı 

ilk mukavele olmak itibarile etmit olacaiı ılipheıizdir. Ba-
deYletin mall tarilıiade mes'ut yındırhk iflerinde herziıı ba-
bir bldüıe teıkil etmektedir. ıanlmakta olan birçok mllhm 

De•let demiryolları ıebeke- işlere illveten devletin iktiaadt 
aiae girecek olan bu hatbn menfaabm oldujıa kadar aiyul 
yurdumuzun en feyizli aaha- ıeref ve bayaiyetini de ytlk• 
sındaa J•Çllleti hasebiJc buae• aelten bu yeni •UYaffalaJetlem 
•e içiade c:liier hatlarla bera- dolayi cumhuriyet h~ 
her halkımızın ve yurdumuzun .W ye bayındırlık bak•ah-
iktiıadt ve ticart btıyilk hare- iını tebrik etmeii •illi Wr 
ketlerine daha ziyade yardım vazife telikki eyleriz. 

sanatkfilan 
Bu akşam şehrimize geliyorlar 

Misafirlerimiz 
Halkevinde 

hararetle karşılanacaklar ve 
dört konser vereceklerdir 
Moskova operası aan'atklr

lanadan mürekkep olan Rus 
misafirlerim· & bu akp.m An
kara trenile ıehrimize ıelecek
lerdir. J>oierli do,tlanmızın 
b87iik bir samimiyetle kartı· 
lanmaaı içia .llzımgel~a tertibat 
ahnmııbr. Saa'atklrlar l..U-de 
kaldıkları müddetçe İzmir be
lediyeıinin misafiri olarak ajır
l•nacakbr. 

Artıulusal ş~hreti haiz bulu
nan Sovyet Ruıyaaın bu ıü-

Atlı tramvaylar nihayet 
tarihe mal edildi 

Otobüscülerin telaş ve gayretleri 

I'arilu lcar11atı aUı 
Evvelce kararlqbnlclıiı ıibi 

enelki akpm ath tr .. vayla
nn faaliyetine zece yansıada 
nihayet verilmiş 'Ye dlla sabah-
ta itibaru Kordon Dzeriade 
mhakale otobüılere bırakıl
mıfbr. 

Otobliscliler daha ilk j"Ü•

Ma laallnn fiklyetiH •oydu 
bırakmamak için aralanada bir-
Js~iıl•w. Yaai ..wc:ı • .,.. ··kuada~ ve M-
fer bapn• kaç kmaf hualat 
bdara bnu aralannda takaim 
eylemeli lr ararlqtırmıtlardır. 

Dün otoblıalerin p.k çop
• bir nyrüaefer memuru ve 
•hipleriatl• bazılan bınerek 

tramvaylardan biri 
harekatı daimi kontrol altuMla 
baal1111clurmuılarcbr. Bazen ild 
tlakikacla ltaze• de d6rt tlald
da bir otob&a tahrik ederek 
yolcuJan ltekletmemek içia eJ.. 
dea sıelen herıeyi yap•ıılardar. 

Fakat hu faaliyetin ayai ..
kilde 6{evam edip etmiyecell 
ıu bir iki hafta içiaje kutl
rile•ez. Şimdilik malhl oı. 
atlı tnmnılarıa tarihe bnt-
11fa, 1-=ii - ............. 
kurtulduju ve otobbaclleria 
de kirh iti elleriaden kaçg
mamak için tikiyete ••yem 
vermemeje çahfbklarıdır. 

Umurız ki zelealer j"ide._ 
re rahmet okutm•amlar. -

Alman denizciliği 
İngiltere-Fransa arasında görüşmeler 

Loadra, 1 (A.A) - AI.o- Fraaıız bahriye bakanı a., 
J&'aı• denizaltı ıemileri İlafA Piyetrejila, Bay Coa Si .. 
ebaai •ueJui laakkıada aruıacla Avam KamaralUMla 
Fnua Ye l.paaya aramau 

fikir teatileri ceryaa eba91i 
la•llz lüçltir •kak.. yapala- •uhtemeldir.. Bay Piyetiu bü-.... ftır. Fakat balariye lor-
tlau lomua aiklluada a,.. riye birinci lordu ile uza lllr 
w•ak kere bvaya se1ea •llzaken4e baluunafb_ar. 

l/ uıc TJarsova - SOMu 6 ıucı sahıfe<le - i\1me Mak6akoı.a 
.................................................................................................................................. ~ 
zorlanacakbr. V aıinj"toadu ıe- deaiz kunetleriai arttırmuı l ma davuı ıtıadeaj"lll• daha 
len duyumlar bu ihtimalia P.- İM Japonya ve Amerikayı a çaprqak daha dikeali bir pide 
didea ılze ahDllllf ltu-la- a. yola 611di,..cektir. Glrl- pyor. 

u Weri or. • • ld Ahıa,- ._.,..k•'& ~ 
Kwttaa ldm korkar? 

Rin -Pw 



Sr hlfe z --
·-cımı-=----· 

l 
Ar)n1n ı 

Dedikleri ------· Çeşnili ve çeşnisiz yazılar 
Orhan Selim, en sevdiğim 

muharrirlerden biridir. Hoş ya
zar, temiz yazar kısa yazar da 
on<lan... Bir kaç satırlık yazı
larındaki espri bolluğuna bayı
lırım. İnci dizileri gibi sıralan
mış sözlerindeki sükunete al
danmayınız. O satırlar arasında 
coşmak istiyen genç bir ruh 
va,dır. Orhan Selim, yahut ta 
Nazım Hikmet yiae böyle ya
zılarından birinde muharrirleri 
üçe ı.ıyıran bir arkada§Jn yazı
sını tefsir ederek yaşama, caa
çeki~e ve ölmenin ae oldu
Ji'uau ulatıyor. Bu taksimi 
başka bir bakımdaa da yap
mak kabildir. Hatta beni• 
yapmak istediiiJD taksim biz
tle yqayaa •uharrirlerin niçin 
az oldoıi'unu ııösterebilir: 

1 - Türkiyenia aaa kaynak
larını ııöiüsleriade tafıyan şe
lı.irlerc ayak atmamı~. Balku
ları, Viyaaayı, Berlini, Parisi 
gezdikleri balda Alladoluyu 
gezmemit olaa muharrirler. 
Bunlar İstanbul yuıcılanaıa 
ekseriyetini teıkil ederler. 

2 - lstaabullu arkadaşların 
tabirile şu zayalh tafraya ayak 
atabilmiş, Türk ifçisinia, ldly
lüsünün kalbini dinlemiş olan 
muharrirler .. 

İstanbul, uırlarca Türk kül
türünün merkezi olarak gö
rüamüştür. Gerçi bu.ıüa el• 
Türkiycnin biricik ÜDİYeraiteıi, 
ea tanınmış llimleri, en seçili 
hocaları orada toplanmışlardır. 
Bu "akımdan lstanbulun zea
Jıİ• kütüphaaeleri, bol kültür 
kaynakları, onları emerek, te
miz kanlarını ilmin ceYherlerilo 
zenginlettirea gençliJi'i Yardır. 
Yalnız bu birinci kataroriye 
giren İstanbul yazıcılannıa ha
tırlan kalması• bir kusurları 
yardır. Güzel yazarlar, tatlı 
yazarlar. Çeıni değiıtiremezler. 
Ah şu ÇCfDİ daiiıildiiiain ha
yat üzerindeki hikim ralünü 
bilseler •atbuabaız bambatka 
olurdu. Y aular dar çevrelerin
de havasızhktaa boiulmazdı. 
Yalnız beyaz ~ Yere• l.ir 
bahçe jrü:ıaldir elbette.- Fa
kat oaun yeknaıalclıiı yok 
mu inıan bu ıüı:elliktan 

çabık bıkar. Hatti bu yek
aaaak güzelli(• isyan ede
ceıı gelir. Oraya kırmızı, 
pem .. e, sarı gillleri, katmerliıi 
katmersizi bir arada olarak 
sokun, yüzlerce çeıidi olan 
ı.u ~I bahçeıinin içinde ru
hunuzun ıeai~ledifini, ula
yışınızıa başkalathiını sevgi
lerinizia derinlqt:iiinizi ııörür
ıunuz. Buna taba-üliiaüz 
6tekinılen çok fazladır. 

Aaadoluyu bil•iyen arkadat· 
!arım, yalvannm ıizlera küı

tahlıJi'ımı affedia.. Ben çoiu
nuzu şu renksiz beyaz riil 
bahçelerine ltenzetiyorua. Gü
zelsiniz. Amma ne yapayım ki 
renginiz yolr ... Ah size bir 
renk vermek kabil olsa .. 
Keşke yaıılannız çok kül

türlü ol~ua da bir az gerçek 
hayattan kunet alabilse ... Ba
na göre bu arkadaşlar Bük
reş, Sofya kadar Anadolu
nun her kasabasını tanısalar 
yazıları çök daha çeınili olur
du. Mevzu darlıiıoa hiç mi 
hiç düşmezlerdi. Bu Anadolu 
ne yaman bir kaynaktır. Onun 
en küçük köyü bir iJ.,mdir. 
Ve orada ea güı:el menular 
saklıdır. 

A.rı. 

Bir iddia 
İkiçüımelikte Toramaa so

kağında 3" numaralı eyde 
aturan Abdullah oilu Necibin 
evine komtusu kuadracı Şeri
fin girdiıi'i Yt bazı eşya çal
clıii iddia edilmiştir. Tahkika
ta devam edilmektedir. 

·HABERLERi 

9 mayısta !Kükürt yüzünden büyük SBinLira 
Köylerde büyük 
Şenlik yapılacak 

Beş yıllık köy kalkınma proğ
ramının tatbiki neticesi olar? k 
vilayetin muhtelif köylerinde 
vücuda getirilen andaçlarla spor 
sahalarının, çocuk bahçe!erinin 
açılma şenlikleri vilayetimizin 
bütün köylerinde 9 Mayısta 
parlak !fekilda yapılacaktır. 
Bunun için bütün köylerde 
şimdiden hazırlıklara başlan
mıştır. Vali General K. Dirik 
bir iÜJı evvel Menderes mın
takuına hareket edecek ve 
muhtelif köylerde yapılacak 
açılma şenliklerinde hazır bu
lunacakhr. Vali General, evel
ki güa Torbalı köylerinde tet
kikatda bulunmuş ve dün 
şehrimize dönmüştür. 

Liselerde 
Ve orta okulalarda 
imtihanlar 

Lise ve orta okulalarda bu 
yıl yeni imitihan talimataame
siae göre imtihan yapılacakbr. 
Ye11i talimatnamede eskiden 
yapılan bakalorya imtihanı 
usulü busene yeni ı:-irecekler 
için kaldınlmış ve yerine sınıf 
ıreçme imtihanı konulmuştur. 

Sınıf geçme imtihanları Ha
ziran ayı içinde her okulaıuıı 
kendi okulasında ve mümeyyiz
ler karşısında yapılacaktır. 

Orta okulanın sekizinci sını
fında okuyan ve orta okulayı 
bıtirecek olu talebeler bu 
ıınıf geçme imtihanlannda mu
vaffak olurlarsa kendilerine bir 
orta okulu bitirme diploması 

Yerilecek, böylece lise birinci 
ıınıfına geçeceklerdir. 

Liselerin on birinci sınıfında 
okuyan talebe de ayni şekilde 
on birinci sınıfı bitirme imtha
aına tabi tutulacak, muvaffak 
olanlara, liseyi bitirme diplo
ması verilecektir. 

Pınar başında 
Etnoğrafi müzesi 

Bonuvanın Pınarbaşı köyünde 
Selçukilerden kalma harap ca
miia EtnoJi'rafi müzesi yepılma
ıına karar verilmi~tir. 

Evkaf müdürü bay Halim 
Baki, Bornuva müdürü bay Edip 
Ôzyaaan fstanbuldan getirilen 
Yusuf usta ile birlikte Pınar

başına .ıiderek camide yapıla
cak tadilat ve tamirat etrafında 
tetkikatta bulunmutlardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Küçük Haberler: 

Tabii konyaklar 
ln_lüsar dairesinin Tekirdafı 

fabnkasında yaptırdıjrı be, yıl
lık koayaklar yann satı~ çıka. 
nlacaktır. 

Men'i muhakeme kararı 
Rilfvet almak maddesile 

suçlu Ahmet oilu basan, Os
man, Ahmet İsmail oilu Mus
tafa ve bf!kçi Yusuf hakkında 
üçüncü sorgu hakimliğince de
etmekte olan tahkikat netice
len•iş, rüşvet vermek ve almak 
suçu sabit olamadığından ali
karların muhakemelerinin men
ine karar verilmiştir. 

Japonya ve ltalyaya 
Ekonomi bakaalıjiından vi

layet takaa komisyonuna ııelea 
bir bildirimde bundan sonra 
Japoayaya yapılacak ihracatın 
mahalli sahf kıymeti olan Fop 
kıymet üzerinden beyannamele
rinin kıymcUendirilııtesi Ye ltal
ya ile diğe memlekttler için de 
sif kıymetler üzerinden beyaa
name veril•esi bildirilmiıtir. 

İr sıkıntı beklenmekte .. Osmanlı Bankası 
ı Kooperatif ortalclarının kükürt işi .. 

Son bir iki gün içinde ha
vanın yağmura çevirecek bir 
vaziyet göstermesi üzerine 
Manisa bağ mıntakasındaki 
bağcılar Kükiirt satın almak 

i~ine ehemmiyet vermişlerdir. 
Bu yüzden Manisa piyasasında 
mevcut Kükürtleri kapışmışlar 
dır. 

İzmir piyasasında da kükürt 
buhranından korkulmaktadır. 

Her nereye baş vuru!muşse 

kükürt yok Ct!vabı alınmak· 
tadır. 

Kükürt işinin iyi bir durum 
içinde idaresi huiu3unda ala
kadarlarce lazımge!en tertibat 
alınmaktadır. Hariçten memle· 
kete ithal edilecek kükürtlerin 
ithal hakkı, Ziraat bakanlığı 
tarafından Vekiller Heyeti ka
rarile Sümcrbanka devredil
mişti. Sümerbakın İtalyan 

firmalarile anlaşarak kükürt 
ithaline teşebbüs etmiş
~'· Pazar günü Triycsteden 
lzmir limanına mühim miktarda 
kükürt gelecek ve derhal pi
yasaya arzedilecektir. 

Ziraat bankası İzmir şubesi 
direktörü bay Aşkı Eren bu 
hususta şunları sövlemi,tir: 

- . l~ankamız, kükürt işinde 
kendısınc düşen vazifeyi 
yapmıştır. Mıntakadak kredi 
kooperatiflerine bağlı on 
dört bin ortağın kükürt ih
~yacı ta.mamen temin edilmiş
tır. Geçıborlu fabrikası bizim 
istedii~ize derhal cevap ve
rerek luzumu kadar küküt iÖn
dermiştir Ortaklar bu kükürt
Jeri kooperatiflerden tedarik 
etmektedir. Göz taşı meselesi 
de ayni durumdadır. Yani müs
tahsilin 2öz taşı ihtiyacı da te
min edilmiştir. 

Standarizasyon • • 
ışı 

Üzüm incirden sonra Zeytinyağı ve 
Palamut tetkik edilecek 

----------On bet 2ünd~nberi, üzüm 
ve incir mahsullerinin standa
rizasyon işini tetkik için şehri
mizde bulunmakta olan heyet 
tetkikatına ait raporunu dün 
ekonomi bakanlığ na ~önder
mittir. 

Heyet, üz:im incir tetkika
tından sonra zeytinyağı ve 
palamut mahsullerinin standa
rizaıyon işile meşiul olmaia 
başlamıştır, 

Haber alındığına göre mah-

Frengi filmi 
Orta mektep talebesine 

Gösterilecektir 
Sailık ve Sosyal yardım ba

~anlı~ınca getirilen sağlık fi
lımlerınden ( Frengi ) ye ait 
olanı 4 Mayıs cumartesi ırü
nünden itibaren talebeye gös
terilmeğe başlanacaktır. 

Bu film yalnız orta mektep
ler talebesine gösterilecektir. 

Film perşembe günleri saat 
9 ve 10.30 da, cumada-. baş
ka günlerde de 9 ve 10.30 ve 
l 3 de olmak üzere hususi se
anslarda talebeye beş kuruşa 
gösterilecek ve bazı fakir ta
lebt" parasız kabul edilecektir. 

Nüfus sayım işler! 
Birinci Teşrin ayı içinde ya

pılacak genci nüfus sayımı ha

zırlıkları kontrolu dün akşam 

bitirilmiştır. Yüz memurun ça

lıştıiı bu iş hakkında bugün 
vilayete bir rapor verilecektir. 

s~ün ıtandarizasyon işi kanu
!1'yet kespctıikten sonra İzmir 
lstanbul ve Mersinde birer 
(Standarizasyon) bürosu tesis 
edilecektir.İhraç edilecek mah
suller bu büro tarafından dam
gal:ı~madıkça ihraç edilmiye
ccktır · Mahsulün standarizas
yon işi tamamlandıktan sonra 
üzerine Tilrkçe, Fransızca ve 
lnailizce ibarelerle "Türk mah
su:ü,. veya "Türk mamulatı,. 
damgası vurulacaktır. 

Afyon 
Bu kadarcık sabşlara 
İhracat denir ıni ? 

934 yılı içinde limanımızdan 
Habeşist~n~ _1000 kilo afyon 
ihraç edılmıştır. Iv.ıntakamızda 
yetişen afyonlar son aylar için 
de lstanb!11a gönderilerek ls
tanbul yolıle ihraç edilmekte
dir. 
H~ber ~ldığımıza ıröre, inhi

sar ıdaresı Japonya ile yeni 
bir afyon :ı~tantı yapmıştır. 
Mayıı _ayı ıçınde japonyaya 
120~ kılo afyon ihraç edile
cekt • Japonyaya ihraç edile
cek acyonların ınorfiu derecesi 
yüzde 11-14 olacaktır. 

lnglllz kralının yıl 
Dön Umu 

İngiliz Kralının 25 nci kral
lık yıl dönümü münasibetile 
9 Mayısta konsoloshanedc me
rasiısı yapılacak ve İzmir Pa
lasta da İn2iliz kolonisine 
bir ziyafet verilecektir. 

ELHAMRA {. Milli Kütüphane sineması 

2 BUYÜK FiLiM BiRDEN 

1 - Ziyafet Saat 8 de 
Büyük acunun ve acunda yaşayanların içyüzü ... 

JEANNE HARLOV (Fahişe), JOHN BARPYMO
RE (Ayyaş aktör), VALLACE BERRY (Dalavereci 
banker ), MADGE EVANS ( Yarım bakire ) rolünde. 

2 - Çöl Arkadaşları 
Sizi ııünlercc ıl'üldürecek büyük komedi. O}nıyanlar : 

LAUREL ve HARDY 
ilaveten PARANOUNT JURNAL (cumartesi dciiıir) 

Bu haftaya mahsus 
ZİYAFET SAAT 8 DE 
15,15 - 18,20 - 21,20 

Perşembe ünü 13.30, 

seans saatleri : 
ÇÖL ARKADAŞLARI 

17 - 20 
ünü 12 de başlar. -· 

Nasıl dolandırıldı? 
Osmanlı bankasından sahte 

bir senetle alınmış ofan beş 
bin lira meselesi için zabıtaca 
yapılmakta olan tahkikat bit
mek üzeredir. Bugün evrak 
adliyeye verilecektir. 

Yapılan tahkikata göre va
zifelerini yapmıyarak sahte
karlığın husulüne sebebiyet ver 
mek suçundan bankanı üç me
muru zannaltındadır. Bunlar 
bankanın istihbarat şefi bay 
Kakini, senedatşefi bay Hakkı 
sencdat kişe memuru bay Ma
kul' dur. 

Senet antetsiz bir kağıda 
yazıldıiı ve imzaları taklit edi
len Kadı oilu bay Ahmctle 
bay Hüseyin Zihninin sirküleri 
bankada buluaduiu halde sir-
külerdeki imzalara hiç te 
uymıyan bir senetle 2elen 
bu imzalar üzerine tetki-
kat yapılmadan para verilmesi 
ve senedi getirenin hüviyetinin 
de sorulmadan tediyat yapıl
ması usulsüz ııörülmüştür. 

Vak'adan üç gün sonra za
bıtayı haberdar ederken de 
giıya kendilerine telefonla bu 
parama sahte senetle alındığı 
ihbar edildiği ve müteakiben 
telefonun kapandıjı da iddia 
edilmiştir. 

Bundan sonra tahkikata ad
liyece devam edilecektir. Bay 
Hakkı bankaca işden çıkarıl
mıştır. Diğer memurlar hak
kında da bu günlerde banka
ca bir karar verilece~i zan 
edilmektedir. 

Işıklar' da 
Cinayet nasıl ve 

Niçin oldu? 
Işıklar köyünde Ahmet oilu 

Yusufu öldüren Pınabaşılı ka
Hp Hüseyin hakkındaki tah
kikata dün adliyece devam 
edilmiştir. tahkikata göre vaka 
şu suretle olmuştur: 

Kasap HüHyin 1atın aldığı 
koyunları Pınarbaşına 2ötü
rürken karşı cihetten gele.a 
Yusuf,yanında karısı Ümmehan 
ve diier iki komtu kadın bulun
duıi'u halde araba ile bağdan 
evine dönüyordu, Kasap Hü 
seyin a ·abayı bir kenara çek
mesini ve heyvanlara yol ve
rılmesiai Yusuftan istemiştir. 

Araları eskiden beri açık 
bulunan Yusuf, Bu söz üzerine 
arabadan yere a.tlıyarak ara
badan aldığı bir demirle Hü
ıeyni dövmiye başlamıstır. 

Hüıeyia, !taşına ve omuzuna 
inea demir darbeleri üzerine 
belindeki bıçaiı çekerek bir 
hamlede Yusuf'un karnına 
saplamış ve ayrıca kalbine 
yakın bir yerinden de yara
lamııtır. 

Bağırsakları dışarıya fırlıyan 
Yusuf yere düşmüş ve kavııa
nın bu şekle döküldüiünü gö
ren karısı ile komşu kadınlar 
da kaçmışlardır. 

Hüseyin de kadınlarla bir
likte kaçmış Ye yaralı Yusuf 
ağır yaralı olduğu halde evine 
kadar sürüne sürüne 2idebil
miştir. Bilahare memleket has
taae~iae kaldırılan yaralı orada 
ölmüştür. Kasap Hüseyinin ba
şındaki yara da aiırdı Mem 
leket hastanesinde tedavi al
tına alınmı,tır. 

Müddeiumumi muavını 
Ali tarafından tahkikata 

edilme!<t,,dir. 

bay 
de-

l KÖŞEMDE1 T J 
Harp mı, pehlivan 

Güreşi mi 
Durgun eşeğin: 
- Çüş! 

Canına minnet derler, top
landılar, toplandılar bir türlü 
birbirlerine sanp şöyle aleme 
parmak ısırtacak dört başı ma
mur bir kavga yapamadılar. 

Nihayet sustular gibi. Isıracak 
kurt dişini göstermez, halbuki 
İtalyanlar olsun, Habeşler olsun 
birbirlerine: 

- Seni şöyle tepeleyeceğiz, 
biz de Rana şunu yaparız, ço
luğumuz, çocuiumuz seferber 
oluruz, topraiımıza sokmayız. 

Diye bastılar yayııarayı, bas
tılar tehdidi.. Ne yaygaraları 

gürlüyip top, ne tehditleri elli, 
kulaklı harp oldu. Boş laf ... 

Baldevinin timarhane delile
rine benzettiii bu Avrupalı 

millet ve Habeşler deli de dciil 
ne zır deli imişler meier .. 

Aleme sanki orta oyunu zev
zckliiı yapan bu iki millet har
bın haysiyetini de kepaze 
ettiler. 

Dünkü gazetemizde hepiniz
de okumuşssunuzdur, gerçi bu 
haberi uyduran bir lngilizdir 
amma aşağı yukarı bunu böy
lece kabul etmeli: 

ltalyanlar Habeşlerle sonba
harda kavi• edeceldermi,, 
daha tutuşmadu bet benizi 
atıp: 

- Dur birader ben yorul
dum, bir soluk alayım da soa
ra tekrar güleşiriz diye soluk 
almaia birbirinden izin istiyen 
ıralip pehlevanların nümayiş 

yapmalarına benziyor, bu iş. 

Yahu! Cayır cayır Habeş 
topraklarına İtalya aylardanberi 
asker çeksin, Habeşler durma
dan, dinlemeden küs çalıp as
ker toplasın, dünyayı velveleye 
veren balonlar uçursun da 
harpları son bahara kalsın. 
olur gecikme deiil.. 

Allah aşkına bunlar alemle 
eğleniyorlar mı, yoksa alemi 
e(lcndiriyorlar mı? Bu iş peh
livan güreşi mi, nişan merasi
mi mi, düiün mü, kına gece 
mi nedir ben anlıyamadım, Si
ze sorarım dostlar! Nasıl içi
nizd anlıyanınız var mı?. . 

TOKDIL 

Davet 
Atlı spor2Mayısta 

Toplanacak 
1 - Atış ve Atlıspor 

kulübünün Genel heyeti 2 
Mayıs Perşembe ırünü saat 
18 de halkevi salonunda 
toplanacaktır. 

2 - Şimdiye kadar ya
zılan üyelerle bundan sonra 

yazılmak istiyenlcrin yıllık 
aidatı olan on lira ile bir 
defaya mahsus olan on lira 

duhuliyeyi kulüp mutemedi 
Şerif Riza haleflerinden bay 
Salahattine vererek makbuz 
almaları rica olunur. ( Bay 
Salihatinin adresi: İkinci 
Kordon Şaphane sokak lô 
No. ). 

3 - Bayanlardan yarım 
ücret a ınacakhr. 

4 - Toplantıya ırelecek 
arkadaşların makbuzu bir
likte getirmelerini dileriz. 

Atış ve Atlıspor 
kulüp kurucuları 

Bir tavzih 
19 Nisan sayılı (Zaman) 2•

zctesinde benden beyanat alın
mışcaaına Urıaek köyü içia yer 
ıiz neJriyat yaptıklarıaı teeı
sürle duydum. On gündenberi 
hasta yatmaktayım. Köy hak
kında imzam olmadan yapılan 
ve yapılacak olan nefJ"iyat ile 
hiçbir alakam olmadı;ıaı taY-
zih ederim. Dr. Baytar 

5. Ş. Pamlrtan 

•••••••• 
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•• 
0ldü mü? Amanın dudaklarından 

kesik bir "Evet,, çıktı .. 
:tanırken ıimdi içinde kırılan 

bir ıeyle ••• acıyor, ltir an 
evyeJ yataiı l>qma koşmak 
iateyordu. Daha ltir aı evvel 
yİ•e kum•rda aon •erimini 
ıayib etmek aanıaile enun 
hakkında bilinmez bir nefret 
buleyen kalbinde ıimdi bu 
allİ kazanı• duyurduiu acı 
J>İf•anhk vardı. Ona aon bır 
HYIİ ıe>stermek her ıeyi unut
mak iateyordu .. 

Bir çerek belki yarım saat 
olduju yerde lua11ldamat1 .. 
111'8Uf,pşkın,aeyapacajinı bil
meyerek omuzları üstünde özyen 
aibi eriyen içi boı bir kafa 
tqıyordu sa•kİ. Birdea bu 
ajırlaıan bqı çe•İr•eie mey
du bulamadaa iki aıcak kel 
kendiai aardı : 

- Anaa ...• 
- Metanet H•ıili çocuk 1 
- Erkul yok •u ? Belli al-

maia reldi•iı deiil •i? Haydi 
ridelim f •• 

Fakat ıenç kadıa cevap 
yermeden kendini kaaapaye 
atb, Kayayı da yaaıaa aldı. 
Gözlerinin yetil yıldızlan •Ö•· 
•Üf, karanlık, kap-karaahk 
bakıtlan Kayayı korkuttu. V • 
o vakıt ıerçeıı anlıyarak 
laaykırdı .. 

- Bitti! Hepai bitti deiil •i? 
Arna batanı ejdi. Genç kızı• 

elleriai tuttu hu eller bu•buz
du. Baaa clayaa demek iatiyea 
aeasis, içirici hir H•,U• Dqıaı 
röi•üne çekti .. 

S.aacak ........ ....... 
Ka,_. ...... kadai ...... 
kete setinli, sizim tloWu ya
nakları•• yavaı yavaı aüıülen 
sıcak yaılar keakia acısını yu
mµıattı batını kaldmiı. 

- Haydi aöyleyiaiz teluar 
duymak iateyorum öldl mtı? 
Amaaıa dudaklanadaa kuik 

ltir: 
- Evet çıkb. 
&. tuclikia aopk ıerçeji 

IHr milddet ikiaiaia de dudak
larılh kilitlemif odaya ala.ün 
aaymb korkuaç ıükttt ç6k
•ilftil. 

Stllditü yaran auba Haİ 
Kaya'yı yeriaden aıçrattı: 

- iki!.. 
Biz ele ıidelim Ar••, 
- Nereye?. 
- Babamın yamna ridelim 

Anaa son ödevimi yapmak 
onun bqı ucunda bulunmak 
istiyorum. Kormayınız. sızm 

yanınızda her felakete karşı 
koyabilecek i:'ücü kendimde 
buluyorum .. 

Arna Ciddi: Hastahanede 
fakat ha11risinde. 

- Ben de bilmiyorum yav
rum, Erkul ben ridiyorum Sen 
Kayanın yanına ait ben gel
meyince bir yana çıkma dedi .. 

Genç kızın kollan yanına 
düıtü, Erkul onu azaptan, bu 
acıklı 1ahneyi rörmektcn mene
diyordu. Fakat o, bilmek gör
mek ve anlamak istiyordu! 
Gene sordu: 

- Bu kaza ne vakıt olmuf 
Arna?. 

- Sabah saat beş ruldele
rinde .. 

Geae austular. Kaya dütü· 
nüyor, muhakemeaini itleti
yordu .. 

Saat beıe kadar nerede idi? 
Dün sabah o münakqadan 
aonra ona iılerimi dilzelterek 
erkea releccrim demitti. Hal
lımki.. Bütün iÜn ve bütün 
ı•ce ıe>riln•İye• babası, yine 
çürük iradcaile kumara mı 
kotmuş, yine mi atlablmıı, yi
•• mi aldaamııtı.. 

Genç kızın dudaklan titri
yor, yüz il aoranyordu. Birbi
rine ı.eazemiyea biçak ribi 
keıkin düıüacelerle boi'Ufuyor; 
aevfi, aefret, acı, tikainme, 
hıra duygularını karıthnyordu. 

Sut 4unüda ifllyor .• 
• aralak Anaa dlfaiı çıktı. Yi

ne rirdi yine çıktı l»iru aonra da 
eliade dumanlan tüten bir tas 
çorba ile iİrdi. Genç kıza ka
flfl uzattı: 

-içi.. 
Kaya bir çocuk ıibi yumu

p'c itaat etti. İçini kemiren 
aaıl acı fÜphelcri bu ıefik ka
dıa bir bilae.. Bir ara herıeyi 
ona anlat.ak, eauala a6ylq
mek iateiine kapıldı. 

Fakat neye yarardı ki.. Ya 
yaaıbyona. 86yle olmuıaı ne 
kadar iıterdi. Hele Erkul ıel
ae, onu bu azaptu kurtaracak 
ıerçeii öirense .. 

- Araa .. 
- S6yle savpi Kayam, çok 

•u acı çekiyorıun? 
- S•nu V01 -

••••••••• 
Çinde komünistler 

Y unnan eyaletini işgal ederek 
Çin Hindini tehdit ediyorlar .. 
Lon r• .. 25 Nisan •• 

"Taymis,, iazctesinin Honı 

- Kong muhabiri tarafından 

bildirilen hir dediie göre, 
Kvay - Sov eyaleti komünistlen 
Yunnau eyaletinin doğusun iş
~?.1 t:derek merkezi Vaoy - Fu 
ıehrini tehdit ediyorlarmış. 

Bütün hükümet kuvvetleri 
bu eyaletlerin birincisinde 
toplanmış oldu~undan, Yun· 
nan ayaletinin itgali Çin Hiadi 
için bir tehdittir. Kominiatler 
hafta sonunda Kuan - Loiaıi 
itral etmişler ve hükumetin 
ailah d ep01Unu ele ıeçirmiı
lerdir. Fakat Yunnau kıtab 
geri çekilmezden 6nco ıilih
lann en çoj'unu beraber al
mıtlardı. 

Diier taraftan Pekinden Roy
ter ajanaıaa l>ildiriltlisine 16re 
Yunnau eyaleti•ia •erkui olaa 
Y•m-Fu phrincloki lapii 
lehaalan, eyalet toprak .. rına 

riren " Kıı.ıllann ,, ileri .hare
keti kartmada ıelari tahliye 
etmek emrini almıtlarclır. A
merikan tebaasına da, kouo
loıları tarafından, ıehri bırak
mığa hazır olmalan tavsiye 
edilmiıtir. 

Yunnan-Fu istasyonunda ilk 
tehlike İfareti üz.erine hareket 
etmek üzere iatim tlzerinde bir 
tren beklem.-ktedir. On bet 
hin kadar olan kızıl kıt' anın 
timdi ıehirden ancak 100 ail 
mcaaf ede oldukları ve büyük 
bir hızla ilerledikleri haber 
alınmııtır. 

_.,.,~ ..... ~ ........ ,_ 
F ransada Milli Müdafaa 

Kredileri 
Paria, 30 (A.A)- Hava, h•r

ltiye •e büriye baka•lan .ıni 
müdafaa komiıyoauna •emle
ketin emaiyeti için zaruri olaa 
krediler hakkında tafaillt ver
mitlerdir. 

C. H. P. kurultay grubunda 
Bulgaristan' dan gelen göçmenler 
Hakkındaki suallere cevap verildi 

Heyet 
10 Mayısta Anka· 
rada bulunacak 

Ankara 1 (Hususi) - İzmir
de ihracat ışlerini tetkik et· 
mckte bulunan komisyonun oa 

ANKARA 30 ( A.A ) - C. 
H. P. Kurultay grubu buıün 
Sah saat 15 de Antalya say-
lavı Cemal Tunca'nın başkan

lıj'ı altında toplandı : 
1- Bul~ariıtan'dan yurdu

muza ielen bazı gÖÇIJ\enlerin 
hayvanlarının hudutlarda alı-

konulduğu hakkında Edirne 
saylavı Şeref Aykut ve arka
daşlarının yaptıklan sorguya 
İç işleri bakanı cevap verdi. 

Bulgar hi.ikümetinin, Sofya 
elçimizin müracaatına karşıhk 

o!arak Türk göçmenlerinin 
hayvan ve eşyalarına karşı 
mümaneat cdilmiyeceği hak
kında verdiii teminat. Partiye 
bildirdi. Bakanın bu izahı so
ranlara yeter rörüldü. 

2- Edirne ıaylavı Şeref Ay 
kut'un Kotranye çiftliii, Azadh Jç bakanı ba!I :jukni. J\cıya ......... 

Afyon-Antalya hattı 
Isparta şube kolunda 

Demiryolu istimlak işi de 
yor - Kütahya porselen 

devam edi
fahrikas1 

Jspartadmı Bir Jlaıızanı 

KUh .. hyada 
Ktıtalıya, 30 (A.A) - Tem

auzda temel atma merasimi 
yapılacak olan porHlen fabri
kuıaın kurulacajı yeri tayin 
etmek üzere Sümerbank tara
fından röaderilen mühendiı 
geJmit ve fabrikanın kurulaca
iı ·yer hakkında tetkikata bat· 
lamıtbr. 

Isparta, 30 (A.A) - Afyoa 
- Antalya hattımn Isparta ıu
be kolunda demiryolu istimlak 
itine d.vam edilmektedir. Bu· 
güae kadar I.parta ve Kozan 
öaünde yapılacak duraklann 
yerlerinin iıtimllk iti bit.it 
Te hattın ıeçeceii kararlaıtı
nlan alan llzeriade de mühim 
bir arazi istimtlki de yapıl-

mııbr. 

Cumhuriyet tlevrinin yayımı 
•e bqarımı kudreti aayesinde 
lapartalılar yıllardanberi özea
dikleri bu büyük ülkülerine 
kavuımuf olacaklardır. 
Derincede transit Silo 
iz.mit 30 (A.A) - Ziraat 

bakanhjınca Derince' de yap
bnl .. kta olan trauit ailoaunun 
iafauı bitmek heredir. Siloya 
ait makine ve diter levazım 
da ıelmiıtir. Vakıada moataja 
baılanacaktır. _____ , .. ___ _ 

Konya mecllslnde 
Konya, 30 (A.A) - Konya 

reneJ •ecliai toplanbıtna IOD 

vermiıtir. Necliı bütçeyi 1 mil
yon 93133 lira olarak oaayla
mııtır. 

baruthanemi Ye çayın ile Vezir 
çaym Ye M enekıe çiftlikleri
nin çevrcleri•deki köylüye ni
çin dağıtılmadığı hakkında 

yapbj'ı aoriuya, İç itleri ba
kanı Şl\krü Kaya nfhalariyle 
cevap verdi. Ve bu fırsatla 
bükümetin göçmen nüfusu •e 
göçmenlerin ve topraksız köy
lülerin toprak sahibi olmalan 
hakkında fiittüğü ıiyasayı ve 

memlekette arazi Ye toprak 
rejimi•i anlattıktan sonra, 'bu 
rejimin islibına ve arrer siya
sasının takibi ve tatbiki lüzu-

muna işaret ederek bu önemli 
ve acele işin Partice bir uasa 
ve çabuk bir halle bailanma
aını ve bunun için de Gruptan 
seçilecek bir komisyonda ko
nuıularak Hnuçlanmuını öne 
ıiirdn. 

Mayısa kadar menisini ikmil 
ederek Ankaraya dönmesi bek-
lenmektedir. Üzümün ata•d•
rize edilmesi birinci plandadır. 
Buau diier m•hsullerimiz takip 
edecektir. 

Eti bankası 
Elektrik işleriyle 

Uğraşacak 
fstaabul 1 (Hutmi) - T uİ9 

edilecek Eti bankuıaın. elektrik 
itleriyle uj'ra,acaiJ bildiril•ek
tedir. 
• 
iş kanunu 
Ankara 1 (Hususi) - Heye-· 

ti vekilede bir müddettir tet
kik edil•ekte olan iş kanunu 
kamutay• Yerilmittir. . ....... 

Moskova büyük devlet 
tiyatrosu artistleri ... 

Ankarada iki hafta kalan artistler 
Bu akşam İzmire geliyorlar .. 

••••• 
Ankara, 30 (A.A) - iki haf- meleri temenni edilmiştir. 

tadaal,eri ıehrimiz.de bulunan Rusçaya tercüme edilen bı. 
Mo.ko•a büyilk akademisi dev- •öylevtlen sonra Sovyet artist-
let tiyatroıu artistleri yarın iz- )eri namına rurubun başkuı 
mire luanket edeceJdenlir. eu- B, Arka.aof ortaya gelerek, 
p Aalrara Helkm.la dost Aakaradi: .pr~ b&yük 
memleketin artiıtlerine bir çay ıevki ve dostluktan ve çok iyi 
ziyafeti verilmiıtir. Kültür ha- kabulden pek memnun elduk-

kanımııla birçok tanınmıı çeh- Jannı, aj'lrlamakta kusur ol-
relerin ve Sovvet büyük elçi- muı sözünün yersiz buluadu-
ıinin de hazır bulunduiu bu f\lnu ve bu kadar iyi bir ka-
eilenti de konuklarımızın ıör- bulün ancak büyük Sovyet 
meyi çok istedikleri Türk ulu- birliiinin büyük Türkiye cum-
nl oyunlanndan Aydın - bmir- huriyctile olan kardqlik •• 
Konya ve Ankaranın bir çok dostluğunun kuvvetli bir bel-

zeyl>ek ralaılariyle Erzurum ıesi olduiunu ıöylemiş •e ar-

•• K6roilu oyunları oynanmıt tialerin unutamıyacaklan ~\l 
fakat bilhaaaa kız ve erkek do.tluk ve iyi liabulden dolayı 
talebeleri• beraberce oynadık- teıekkürlerini bildirmittir. 
lan Zeybek çok beienilmittir. Çok alkıılanan bu iki ıöy· 

Oyunlardan sonra tefekkür- levden sonra toplanbya IOI 

lerini auamak için kııa bir verilmiıtir. Ôirendijimi:ı.e 16· 
a6ylev ••rmif, Aakarahlara çok re Sovyet artiatleri bera~le· 
tath •e mautulaaz aan'at baz.. rinde ıetirdikleri 200 kadar 
lan wermİf olu artiıtJere tc· nota ile eeyyar tiyatro ıerfiaiai 
tekktır ederken aier a;.rla- Ankara Halkevine hediye et-
makta kuaur oı.ufM bot gör- miflerdir. -

Yeni bahriye zabiti erimiz 
lıta•bul 1 (Husuıi) - Heybeli Deniz liıe1i•den çıkan Te 

donaamaya reçen 40 ıence merasimle diplomaları verildi. 
Gençler arkadaılannın alkııları aruında Hamidiyc kuruvu6rl
•c ıeçtiler. 

•••••••••••••• ••••• 

TAYYARE SİNEMASI 
.. Ai~]~;·;~da Türk 

Kuşu .,., 
BUGÜN 60000 firftran, binlerce top, binlerce tüfek, bialerce at, milyonlarca 

VALLACE BEERY ile FAY VRA Y ve yüzlerce artist. 
Bütün ltu yıldızlar, aanatkirlar, malzeme •e para laep 

ViVA ViLLA 
iSTiKLAL UCIRUNDA 

Filmi için bir araya ıetirilmiftir 

VI. VA vı· LLA ••p•nyoı esaretinde, müstevlilerin istibdadı albnd• ezilen bir 
milletin istiklalini elde etmek için ~· aptıiı mücadeleyi, ihtilili 
rösteren büyük bir filimdir. 

ViYA ViLLA l>aıtanbap zullim-İstil>dıt - İhtilll - Hareket - Zafer -Aık ubnelerile doludur. 

Aynca " M 1 K 1 ,, periler diyarıada [ rlUinçlü karikatör komik ] 
Seanalar be'lfil• lS-17-19-21,lS Pertembc 13- lS mekteplilere mabaua Cuma 13 ilive ıeana 
Dikkat her .oa 21,lS aeanaı acuı lıaalk MUll ,, Öır. Fi tlar 25 35 - 50 kuru tur. 

Nazari der:;lere başladı 
Aakara, 30 (A.A) - Tilrk 

KUfUDun ••zari dersleri düa 
ak.tamda• itibaren Türk Tay
yare cem yeti merkez binasında 
Türk Kuşu salonunda baıla
mııtır. Mayısın üçüncü Cuma 
rünü saat 15 te hava alanıntla 
Türk Kuıunun •çılma reami 
yapılacaktır. Bu meraaimde 
Sovyet Rusyadan ielen mual-
limler motorsuz tayyare ve pa
rafitlerle uçuı ve atlama tec
rübeleri yapacaklardır. 

Teıpit edilen proırama u
zaran o tarihte Ntlıyarak ~er 
Cuma pnü hava aeyduıatla 
umumi uçuı tleraleri Yerilecek
tir. 
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Alhn Ve Güzel Kızlar 
m ııı 

~m1••••••----•Te:t:r.1k.a 1'To ~5 
..... ······························---., 
Çıplak Soma]i kadınları dansediyorlardı 
Morga , ,e Kanı dudak dudağa geldiler 

Banier ile uzun müddet 
yalnız kalmaj'a pek hevesli 
gorunmeyen güzel sarışın 
Morgaya bakarak: 

- Siz de bizimle beraber 
geliniz, bay! 

Mühendisi şaşırtacak ~ ey: 
Renuçi'de delikanlının kendile-
rile birlik gelmeıi için ısrar 
etti. 

Şimdi, kablettarih bir araba 
•etberiade çok mu•affakıyet 
kazanacak olan kocama• ve 
çaprqık tekerlekli bir arabada, 
Ambil yolu üzerinden ıeçiyor
larclı. 

Afrika HhiJinia bu çorak 
köıeıinı yayılan bütün ırklar 
gözlerine çarpıyordu: Ayni za
maada mu.rak rolthaü gören 
çobaa sopalarile mtlselllh Den
kali çoba•lan, çömlek satan 
Yemen Araplan Hintliler, uıun 
•• kı•ırcık saçlı So•aWer ... 

Deve pazanndan tozlar içi
ne uzannuı iki sıra hayvan 
arasında• ıeçerlerken, Genç 
bir Habeşli, yari kobıuı su
ratı•• ıöıtererek onlara ya
naşh: 

- Arslan dişil Dedi. 
Renuçi omuz silkti. Zavallıyı 

bir sadaka ile uzaklaıbr4lılar. 
Bayan Fan: 

- Belkide doj'ru aöyliyor! 
Dedi, buralarda yerleı•it bir 
dostum var. Çobanlarından bi
rini bir arılan parçaladı. 

Tuzla şirketinin göglere yük
selttiği ihram ıeklindeki tuz 
tepelerine arka çnvirerek yerli 
köye ııirdiler. 

Dansazler mahallesi dikenli 
tellerden bir ıeLek• ile sarıl
auşb. Arabayı kapıda polislerin 
aezareti alb11da bıraktılar •• 
içeri ıirdiler. 

Bir silrii aşk uhcısı hemen 
etraflannı aldalar. 

Rcauçi bunlara ltaktı: 
- Portaaittekilerden daha 

eyice! Dedi. Bayan Fan rü· 
Jümıedi: 

- Ya, Orada da Arapları 
ıör••i• a-ittiniz demek? 

Mor_aa cevap Yerdi: 
- EYet, fakat ltir daha rö

rll•cek fey deiil. 
Gtbel Mrlfln bqıaı aalladl : 
- Burada ise hem ıörtıl· 

meje, hem tekrar a6rülm•ğe 
dej'er. Her geçiıte buraya 

uğranın. 

Filhakika etraflarını saran 
kadınlann ekserisi görülecek 
şeydi. Gerçe, bütün zenci kız
ları gibi, bunların da derisi 
kara, buraunları basık 
dudakları etli idi. Fakat 
vücutleri emsalsizdi. Kısmen 
vücutlearini saran bez parçası 
çıkık belleri ihata ediyor, göğ
ı\\ açık bırakıyordu. 

Güzel sanşıa Samali kıda
rıadaa biriain maden gibi sert 
eti üzeriaden eldivenli elini 
ieçirerek sordu: 

- Hiç böyle bir iÖgfi5 gör
dUi-ünüz var m:'/ 

Gıdıklanaa kız gülmeğe baş
ladı ve onlan. kapısı bir hasır
le örtülmüş bir barakaya sü
rükledi. 

Bir kenara oturmuı yaramaz 
bir çocuk flavte çalıyordu. Çok 
ırenç iki kız, müşterileri gö· 
rünce, bir deri yataktan atla
dılar. 

Bunlann ilzerinde elbise 
olarak sadece kıvırcık saçla
rını saran bir bezle boyunla
rında anber tanelerinden bir 
l'erdanlık ve bellerinde mer
can bir kemer vardı. Yolcuları 
buraya sokan Somali kızı ip-
tida para toplardı. Bunları 
gizlice bir yeze sakl~dıktan 
sonra renkli pamuk bülüzünü 
bırakarak diğer iki küçüiün 
ortasına geçti Üçü birden, 
flütün yeknasak ıeai altında, 
raksa başladılar. 

Mor,a arkadaş)anna baktı. 
Ruçini nia yüzU atmıı gibi idi. 

Arabada, bir sarsıntı ile 
Morgaya yaklapn bayan Fan 
oaun omuzuna yaplfık kaldı. 
Delikanlı kara etleri okıamış 
olaa k6çtlk eli tuttu ve ieri 
çekilmediğini iÖrdü. Böylece, 
tuzlu yoJlardan uzua ıa
man reçtiler. Güneşin yakıcı 
ıııldan altında hepıi dıı dünya 
dan aynlmıt fİlıti bir his !'Ar
hoıluğu içinde idiler. 

Renuçi lıtir ,ey ı&rllyormuı 
a-ibi dayrandı. Fakat Yapura 
gelip te bayan Fan, Morgaya 
ıuç ortal'l gibi bir bakıştan 
soara yanlanadan aynlınca, 
Bansıer yoldaıına clojru efildi: 

- itinizi bozmadı•, clejil 
•i? Öyle iae, artık, Laoılu kı
zınızla sıiılilikleri bırakınız. 

- S.m' va•· -

Amerika Reisicumhuru 
Nevyork, 1 ( A.A ) - Mcbu

san mecliıinin ukeri encümen
lerine yoJJadığı bir beyanna
me4le B. Ruıvelt baıka millet
ler tarafından haımane telik
ki edilebilec~k her tnrlft neı . 
riyati durdurmak için icabı 
takdirinda keadiaine bahşcdil. 
miı olan orr\u ve donanma ba,
kanlıiı nüfuz ve aallhiyetini 
istimal cdeceiini bildirmiıtir. 

B. Ruzvelt baıı ordu erka
nının ve ezcümle erkanı harbi-
ye başkan vekili general Kil
bun 'un Kanada civarinda bir 
hava üsssü hareketi ihdası ve 
zaruret hasıl olduğu takdirc\e 
fngiliz ve Fransız müstemleke-

lerine vaziyet edilmesiıu tavsiye 
eden beyanatına iıaretle bun
larm ne halihazırdaki hüküme
metin ve ne de bizzat kendi
sinin siyasasını asla ifade et
mediiini ıöylemiştir. 

Mumaileyh illveten dcmiıtir 
ki: 

Amerika hükumeti, Ameri
kanııa her banıi dir yabancı 
?evletle mevcut dostluj'unu 
ıblal etmek ihtimalini derpif 
etmemektedir. 

B. Ruzvelt beyannamesinin 
bir suretini bu yolda hareket 
etmeie mecbur kald,iındaa 
dolayı esef beyan ederek har
biye nezaretine sıöndermittir. 

Londra borsasında ani 
Bir süküt başladı 
LvNDRA 1 (A.A) - Külçechalinde ıümüş fiyatı peşin para 

ile ons başına 34-116 pense mukabil 34 11-16 pensdir. iki ay 
vade ile 34 3-16-ya mukabil 34 7-8-e ince ıümüı peşin 
36 3-4-e mukabil 37 7-16 ikı ay vade ile 36 7-8-e mukabil 
37 5-8 

LONORA 1 (A.A) - Dün sailam bir açılııl müteakip lnsıiliz 
lirası birdenbire ıevıeyerek kampiyo mahafilinde aı: çok 
ıaşkınlıiı mucib olmuştur. 
Ay•İ ••hafil bu hadiseyi Amerikanın gilmOf mübayea 

aİJUU&aa kartı lıroymak maluadiyle kambiyo muvareae 
ı~rmayeaiaia m•.&abalesi•e atfecliyerlar. 4,84-cle açalaa dolar 
,., ..... 4;84,12-de kapaa•ıftır. Fraaıız fraacı da 73,2S-e lıadar 
fır1a41ıktau ••ra 72.93-tle karar lalmllbr. 

Ten• Aaır · 

programları .. Yeni deniz Çin' de .... 
Koskoca bir donanma yapıyorlar 
Bütün Alman tezgihları · çalışıyor 

Koınünistler Pekine 
15 ınil yaklaştılar 

Pekin, 1 (A.A) - Komunist 
kuYVetlerinin piştarJan ancak 
15 mil ötesinde bulundupndan 
Yuaanfudaki lngiliz-Amerikan 
ve Fransız kadın ve çocukla
nndan ekserisi, bu sabah tren-

lngiltere henüz bir karar vermemiştir 
Londra, 30 (A.A) - f ngiliz şıhınacaiını bildirdi ti malümdur deniz tayyarelerinin ad eden so• 

Alman müzakereleri bay Hit- Zeni Alman deniz zamanlarda pek ziyade arttıiı le şehri terketmişlerdir. Geri 
kalanlarda mümkün oidup lerin Almanyamn dış siyasası Proöramı ıörülmüştür. 

hakkında mayıs ortasında ve- Berlin,30(A.A)-Havas ajan- Almanyada mall bozgun .. 
receii izahattan sonraya talik sı muhabirinden: luk var mı yok mu 
edilmiştir. 12 Parça denizaltı gemisinin Londra,30(A.A) Alman iıtilı-

kadar çabuk gitmiye bakıyor
lar. Komfüıiıt kuvvetleri şehre 
lS mil kadar sokulmuılarsada 
hükumet kıtaatı kendileriai 
yakından takıbetmektedir. 
Amerika konsoloshanesi me
murlanın da şehri terketmiye 
Ye konsalosluk evrakını da 
laeraberJerinde görürmiye ba
zırlaadıkları zannediliyor. 

lngiliz - Alman Lon- ~...,.,.,....,..._-----~-------~"""'""~_..,,,.,... . ..,~ barat bfiroıu bildiriyor : 
dra müzakerelerinin ta- i Finanıiyal Niyus ga-
ribi henüz tespit edil- zetesinin yaıdıiına ıöre 
memiıtir. Evvelce bun- İngiliz borıa mahafi i Al-
ların mayısın ikinci haf- manya hnkumetinia sillla 
tasında baılıyacaj'ı zan- lanma tertiltabnın ve ıi-
aedilmekte idi. Son talik lihlarnı azalblmaıına ma

tuf olan btıyllk bayındır· 
dolayııile ayın üçüncil 
haftaııAda başlaması kuv 
vctle muhtemeldir. 
•nalltere bakanları 
bir karar vermedi 

Röyter ajansının dip
lomatik muhabirinin ha
ber verdiiine gör~ Al
manyanın denizaltı ie· 
mileri inşa etmesi me
selesi olan İnfiliz bakan
lan arasındaki müzake
relerin m-cvzuunu teıkil 
etmektedir. lngilterenin 
müstakbel vaziyeti hak
kında henüz hiç bir 
karar verilmemiştir. Al-

lık iılerini ve bu ıuretle 
finanse etmekte oldup
na hayret etmektedir.Da 
ha bir yıl evvel Almanya .. 
da mali bir inhiıam vu-

Dantzigde 
Naziler vaziyete 

hakimdirler 
kuunda bahsedilmekte Dantzig, l (A.A) - 7 Ni-
idı. Halbuki böyle bir sanda seçilen meb'uHn meclisi. 
inhizam hiç bir vakıt ilk toplanbıını yapmııtır. Soı-
vaki olmıyacakbr. yaliıt meb'us Veber seçimin 

Bir yılhk proAram meıratiyetiae itiraz etmiı, bu-
Roma, 30 ( A.A )- aun izerine başkan bir karar 

Giornale Ditalya ıraıe- vermek salahiyetinin münhasi-
tesi Al•anyanıa bia do- rea yüksek mahkemeye ait 
kuz yüz otuz beı ve bin. olduiunu aöylemiftir. 
dokuz yüz •tuz alh MecJiı muhaliflerin protes· 
deniz proiramı•ın yüz tolanna raimen muhalefet 
bin tonilatoyu derpif et-

aleyhine müteveccih bir iç ni· manyaya yeni bir pro- tiğini yazmaktadır. 
testo yollamak ve diier Alman filosımtlan Dotıiçland denize açılırken Bu meyanda yirmi zamnameyi kabul etmiştir. 
aJikadar memleketlerle iatip· 1 iaıası daha baıka l'emilerin de beter bin tonluk iki saffı harp Medis münhasireu nasyonal 
rede bulun11tak meseleleri de intaa nı derpİf eden yelli Al- sıemisi 9 ila on laiaer tonluk sosyalistlerdeıı mürekkep di-
kat'i bir ıekil almıı dejildir. man deniz proğramı•ın ancak iki kruvazör ve bildirilen 12 den vanını da seçtiktea sonra iyi-

Muhabir ıunları iJaye etmek- bir cüzidir. çok daha fazlı denizaltı gemisi na 26 muhalife kartı naıilerin 
tedir: . Deniz tayyareleri yapılacaktır. 1938 de Alman 43 reyi ile itimad beyan et-

Alma• - lnıiliz müzakerelen Hamburgdaki Blon11111 ve Vosa donaamuı 166 bin tonilitoyu mittir. 
bir hakikat olursa lnıiltere di· teıglhlan ile prki Priiıyada bulacakbr. Bunun üzerine Ayan baıkans 
jer devletlerle umumi bir an• Si.hav ve Kiyel teıklhları. !•· Pariı,30(A.A)-B. Laya} Al- B. Greeisler son intihabatın 
Iaıma temin etmede• Alman aliyetle çah~•aktadırl~r. Dııer maayanın deniz silihJarı huıu· ekıeriyetia naı:ilerde olduiunu 
metalibatını kabul edemez. Al- taraftan Kıyelde denız tayya- •undaki tedbirlerinin ortaya çı· iıl>at ettiiiai, Daatzig teıkili-
manyanıa lnıiliz - Alman mü- reciJiği ve. ~ali iaktıafta ol~p kırdıiı vaziyet hakkında İngiliz b•a riayet olunacaiını ve Le· 

k ı . . t Baltık ıahılınde Flenıber2' ·ıle büyü'- ı · · b J · Ki k h" ı ı · d za ere erının mayıı or asına . d d .. 
1
. · ııt e ~ısı ay orJ ar ııtaa a an aıma sıyasasına e· 

t ı 'k" . .. "t b"r •ekı.ld a kar- Steeın araıın a iZi ı duran ı"le örfi Ü t" d w. • •• ı . . a ı ını musın ı .,. ~ ............................. 1 •• • .. .... •• ....... ..... g flD f ur. Yam e eceııaı soy emlJbr. ......... F;;;;~·;~ - Sovyetler ...... 'iNGi[iZ"'"KABINESf ... 
lttif akının Esasları 

Mukavele 
Çevresi 

Cenevre andlaşmasının 
dahilinde akdediliyor 

5 - Mukavele muciltince 
bir başka dev1eti aleyhine mü-

JJay lArul Bay Litvüıof 
Paris 30 (A.A) - Ekıelsior 

gazetesi Fransıı-Sovyct muka
velesinin baılıca esaslarını ıu
suretle hülasa ediyor: 

1 - Mukavele Cenevre 
Andlaımasinın çerçeveıi da
hilinde yani bu andlqmanıa 
19 uncu, 11 iaci 13 üncü, 15 
inci ve 17 inci maddelerine 
uygun olarak akdedilmilmiıtir. 

2- Mukavele Lokarao ah
kamının infazına hiçbir auretle 
mani de(ildir. 
3- Müzaheret kartılık esa

sına müstenit olup uluslar ku
rumunun imtiyazlarma uygun 
kafi bir müddet için derpİJ 
edilmiştir. 

4- Mukavelenin mina ve 
şümulü ve tatbik ıartlan etra
fında hadis olaltilecek noktai 
nazar farklara busuai teahhüt
Jeria bilcümle teferruah•ı teı· 

pit ecl•cek •iifterek b r tefıir 
ile laaU.hmacRtlf'. 

teYeccib eeiildir. Müsavi hu

kuk ve vecaible ve uluslar ku
rumunun çercevcsi dahiliade 
şarki Avrupa için karşılıklı bir 
mü:ıakerat sistemi tesisine ça
lışmayı istemek şartile ileride 
bu mukaveleye herkes iltbak 
edebilecektir, 

Pariı 30 (A.A) - Dıprı iş
leri bakanı bay Laval buırü• 
bi saattan fazla Soy et büyük 
elçiıi bay Potemkin ile rörüı
müştür. Tahrire ait daha bazı 
mDşkülleria henftı balledilme
mit olduiu anlaşılmaktadır. Mü
zakerelere yarın da devam 

olunması muhtemeldir. 

····· -· Almanyada 
Bir mayıs 

Berlin, 30 (A.A) - 1 Mayıs 
şenliklerine ittirak etmek üze
re Almanyanın bütün Yi'ilyet· 
lerinden tayyare ile işçi heyd'" 
leri ıelmektedir. T empelhof 
tayyare meydanında yapılacak 
muazza• İfÇİ reami geçidine 
ltir milyo11 nümayİIÇİDİ• iftirak 
ecleceii tahmia edit.ektetlir. 

Bugün Alman silahlanmasına karşı 
T ctbirleri müzakere edecek 

Kabinede tebeddül rivayetlerinin mahiyet~ 
Londra, 1 (A.A) - Kabine edecekleri zannolunmaktadır. 

bugün Alman ıillblanmaaına Londra, 1 (A.A)-Daily Mail 
karşı alacağı vaziyeti tetkik •azetesi bay Makdonaldın ıöy-
edecektir. Derpiş edilecek ih- leadiii ıibi kralın jubileıi ıe•-
timaller ıunlardır: liklerinden ıonra vazifesini ter-

Ceneneye mliracaat Streza 
kararları mucibince Fransa _ ketmiyeceğiai ~azmaktadır. Bu 
it 1 ·ı k ıaıete ili•eten diyor ki: a ya ı • müza ere ve Berliae 
bir protesto notası vermesi. Başbakanın sıhhi vaziyeti so• 

bu son ilıti•al diierlerindea zamanlarda çok iyileşmiftir. 
daha kuvvetlidir. Kabine avam Şimdiki intihap devresi ıonu•• 
kamaraııada yarın milli mllda- kadar hükumette kalacaktır. 
faa h1tklunda yapılacak olan Bakanlar umumi intihabat• 
•üzakerelerden e•vel bir karar kadar meYkilerini muhafaza 
•ermiyecektir. Bazı mubaf aıa~ edeceklerinden kabine tebed-
kir azaların bu milli müdafaa dilleri ehemmiyetli olmıyacak-
provamının tatbikinde yeni br. Bu karar D.kanhklar ma-
yeni VCfl'İleri bertaraf etmek hafilinde müsait bir ,ekilde 
içia bir iıtikrez akdini teklif kal'fılanmıştır. . ......... . 

Şark misakı Havalarda 
V c lsvecin vaziyeti 
Stokbolm, 1 (A.A) - Aya• 

meclisi azasından 8. LindaieH
nun dogu miukına kartı lsve
cin · vaziyeti hakkında bir 
sualine cevap veren dıı itleri 
bakanı B. Saadler demiıtir ki: 

ineç uluslar kurumunun te
sanüt politikasıaı kuvvetlendir-
matuf bütia •llzakerelere ala
ka Ye ihtiyatla İftİl'ak etme-
lidir. Fakat fimdiki halde lı
veç'i muayyen bir vaziyet al· 
mata mecbur ede• hiç ltir 
müıbet proje meYc•l clejildir. 

Yeni bir rekor 
Nev-Yorlc 1 ( A.A ) - Bir 

tayyare Loı·Anceloı ile NeY
York arasındaki mesafeyi 11 
ıaat 5 dakikada katetmek su
retiyle ticari tayyare poıtala
rına ait yeai bir rekor yapmıt 
br. Şubat ayında tesis edilmit 
elan eski rekorla bu sonuncusu 
araıında 29 dakikalık bir bık 
vardır. Kum fı:-baalarnıa kar.f& 
milcadele mecburiyetinde ka .. 
Ju llu tayyare Hatte 200 mil-
41ea faıla ılirati mulaafaza et• 
••ie •11•affak olmutur. 





.... , ...... 
arsilya • 

UI astının dlvası başlı 
• 

Bu Ustaşı zorbalık kurumu nasıl çalışıyordu. 
Kumm __ r_e_i_~_n~~~-n_i~p_n_l_ıs_ı~~~~i ~~ 

Makedonya komitacıları Hırvatların icra kolu idi. Bunlar yabancılardan 
yardım görerek Yugoslav birligine karşı suikastlerini hazırladılar 

Manilyvda Yuıoılavya kralı 
Aleluandnn ölOmile neticele
aen alçakça ıuikutıa muhake
~ ltarhlerde Belsıratta 
ltqluacakbr. Bu cinayetin asd 
•iirettepleri aramada .. Uataşı" 
.._ tapyan Hınat tethiş ce· 
auyeti vardır. 
Hırvatlar ne lsUyorlar 
Hıvat ulusal hareketi Sırplara 

elin aebeplerle, hammdır. Sırp
lar Ortodoks, Hınatlar ise ka· 
loliktirler. Siya1U1, ltalyan ıi-
asuına uyıun olan Papalık 
i u oalavyada katolik abalin · n 
butun iıteklerine deıtek olmak-
adır. Hırva Jar, ayni zamanda 
ıarkh saydıklan Sırplara karşı 
ıarp medeniyetinin mümessili 
olmak iddiasındadırlar. 
Nıhayet Hınatlar Yuıoslav 

llOldblln ıUruinde kmdilerine 
nüfualarile mtıtenamp bir yer 
aynlmad gından tikiyetçidirlcr. 
Fakat a için Hınatlar da 
birbk deiillerdir. lıtedikleri 
~idil mi, ıenif bir muhtari· 
yet midir? Buau kendileri de 
taJia e&lemiyerlar. Di;er taraf
tan ual balk ldtleleri ba ha· 
nk.ain -.•-kta 
w laare-
Dt elllıell&Milm. 

............... lcAlllll 
Uatafİ cemiyeti, kral AJek

...... ortadu kaJclanaakla 
YaıımlaY lairlipqa clayuclıp 
.. da-..k ,.Wiamau idi. 
F~ ba teelri'Aba iç Jlzl ••· 
dir? Bir Frauız pzetecili 
huna ltJ'emaek İçİla BeJıratta 
ltir uket Japllllfbr. Dupa 
Adla Wr llrp pzetecİ8İ ·-Wr .._ "1miftir, .,.. Yelka 
0..,-ıleç; Rnaa Mifel c.4-
... 24. Belpt. 

gjillıla paeteciJi umimiyetle 
bWMfıw. 

- l>upa PetroYiç üzin p· 
uhci oldajaamu ve Uatqi

lflrnt. sorbalarmm 
~ .Werdiilabi 
.,....,.. Haldllati .e..leketi· 
••• JUlll•ia eearet edecek ... ? •••••• 

- ç...,ajun, fakat •üt
..._ .... buaulat-

....... _ m. Jallarca, ba 
prip~ ...... Ga.

Perç~ katibi olarak ça-

- ~-trl!"' ... 
maada PerçeÇba idili 
de. O.. eniyane f.eteJt\llle 
rinde yardım ettim. Nihayet 
sislerim açıldı. Aailane Ye 
aluul aucbp bir hareketin 
iç Jilslinl 1ardtim. Bualana 
•kiki .ai)deri ma•di idi. Açık 
ılrlfelim. para menf aath idi 
Ye Yuıoslavyanın birUjinı kır
lllaf• ızeaen ecnebi müdahe
lelerİlle tlayaıuyordu. Şimdi 
h klyeye nereden başlayahm ? 

- Siz Madma,ıel, biricik 
il9teuaa b .. ıerkilzeft yaşadı-

mz. Hadiselena ara11D1 takib 
ederek bana bunu anlabran
tıms ? tafsılat vermekten de 
ekm•eymiz. Biz balkanlann 
bnıJarında okadar haberdar 

da nibayet çamura uplamp 
kalcla.. 

Vl,ana Valolerl 
- Dedim ya, ben Perçeçia 

ait•l111 idim •• Hlldan do-

lelka Pago-
3fa-

t'qf f 

layı mukadderatım oaua· 
kine haih idi. Farkamızm 
takip ettiji ıaye, fflnatiatam 
Y~Olla9fdan a,.,...k mlata
kil bir deylet kurmakb. 

1929 aoa klınmuaU, peliain 
te1aklmm Ye laaialeria iftaati 
Jldall• Hamtiatada prepa
........ •klwız ... tekil 
..... Biz daimi olarak ,aka
..... Ye .... abhiuk tela
dicli altmda JqaJOntuk. Kq
mak, ,..,... ...... •tm
mak icap etti. ~ V!Jlıuda 
1erlıttlk 

V-ıldner Gartel caddelinde 
darclbcl katta konforlu bir 
dairede oturayordak. Emrimiz 
altmcla ltir çok hademe Yarcb. 
Ve maddi cihettea imrenilecek 
bir vaziyette idik. Nipnbm bir 
iatillf>arat ajauı, Uha dop...11 
Yuı..a.YJ& ukbida bir ,.ı.. 
...... fabrikua lmrmufbı. 
Garıj ....... tel
Paflarl top)ai Ye ftliJeti kiti ...._.k .. ldlcle~ ......... v..,.. pzetele
riai olmJarak ,._ berler 
icat ederdi " ...... bu İfİa• 
yardım ederdim. 

Vlpna kahvelerl 
- Viyana kahveleri tasav· 

YU111Buzclan fazla misafirper· 
Yerdir. Garson ıize dliaya•ın 
bitin ıazetelerini birbiri ar· 

ldlçlk itlerde lnallumak •il•· 
kin olcluiuaa kui idiler. Bu• 
nun lçia Maketloaya ihtilll 
.. kahramaalanaa" .. hlriyet 
Yeya &ltlm " iharelerbd tqlyu 

kınam bayrak 
altında topl .... 
olanlara el uzat

mak ıerekti.Bltta 
cenubi Sırbiıtam 
eliatlea kapmall 

istedikleri Yuıoala 
deYletİllİD eu d 
mam oı.a bu komi-: 

teciler aman Yermiye
celderdi-lKat'I Hıilallıll 
kupa4a· huni 
kollan titremiyecekti. 

Barabelhuna aJıt: 
... olduldanndan ı: 

l aeam •• kurltanlannı 
çınaaaa11aı bilir~di. I• 

• • •Ull için Perçec ile ltulana 
danca ıetirir.S• tefleri atumda bir aala.-a 
kiz ıu~ devak Japllda •• a,ı. umrm ki ita 
ederaenız, ~rt_ı • ·-•-- L.aı.a ıa.111.•-•-d-..1!_ msin zeykmiti --.ma ...... ._._ ...... 

öjrenmlftir. l•elefce IO.. - ll'akı ... phlara t .. dlf 
11jl'•J1111Si Mbi-alaıı • ka• attİllll: •i? .Ne teair ,.pblar? 
kilnetlidir ki aizi tanır ve sev· Helbukl Makedony•lllar 
dijiniz ıaıeteleri retirirler.Vi· -Perçeç oalaaı pek aık pr-
yana kahveleri dünya .111atbua- memi iltemiyerdu. Bunlar cliaç, 
bDm ••tazameD takip edil• irİJUI, ltiru ituit ff eidakça 
cliil Wricik merkederclir. terbiyak iaaalarm Fakat, ni-

- itte W.U. tethif te- ... b•a detliti pi, o.lan ••· 
ıeltbnınmllz de ViJaada da icia kullanacak clejildlk 
filizleucli. Perçet Makedonya IJal. Bir çejmaun kollarma ce-
ibtiW komiteli hayclutlarile 1Diyetia ituetleri hakeclil•itffr 

lJstaşiterin baalıtrtJdlat'• paralar 
birJefti. Ziza bizim fedailere 1 bd çaprut llrrilr .,. ••• Wr 
ih . el K--..1: eli- .at ....._,. 

tiyaC1811 Yar ı. CDUI ft--L ld "--'--
..We iM ltayleleri yokta. Hu- - ~-- ~ .. -,, tı.p,. 
Yatlar IUi tatmia etml7orda. rajllla ..,.. lte,..a.u.ı ..._ 
it teklif ......, 11k, rllzel ke- lere karp ilk •ibethr .. ,. 
kobla, ..... .adi deUkanh- lece ........ 
lanll. SNlralt iki bile oalan Demll'fOlu . 
aararbuia klfl idi. - AnJataJ1& Perçtpa ._. 
H d laNnllllcı dell ıealaa aJafetla4• KllDl--

1 ~ •:hancı .... Yirleri- bah'da ltir •llktl Yardı. C.
_,md:':at!..claılarmız bakin•- mi7etiwi~ ld ... dan ltir kAtip, 
da lalklmlerini çabuk Yerllİf• şı.oaoYJç oracla oturarcla. 
tereli. Onlari a•cak tehlikuiı C•h-•m makıaeleri parça 

etti 

parça orada hazarluır, Viya- 1 - Fakat bunlar kimlerdi? 
.. ·cta ltizim tarafı••du kvu· Makedonyahlan Hınatlara ter-
lurdu. Bir memurman Şyar- cih ettijiaizi llyliyordmauz. 
zah İltuyoamaa buaları ı•ti- - Makecloayaldar u yardi, 
rinli, Pariı • lelırat Ye Mah- fakat Uıtqi'lerin ea çop ... 
aih- Belırat trealeri hura4aa ilkelerdeki Hınat m-.bacirWİ 
seçer. 

Ya bu İltuyonda, yahat ita· 
• ..ıa Wıqtaym ar ... .&a 

1 --baları YaıoaJara lnralmthk. 
lomha, içinde bralııa111 Wr 
uat makinulle, mua11en va-

aruuulu toplmmch. Bgp!.n 
Cenubt A...nkadan i•tllllr
lerdi. M-arlarumz teren.. 
ipizlere, olmmuı y•zwua ol· _,aalara '*' Y1lnlliarda. .__ 
lar, Yüio°lfnya4a JltfOl•il'i· 

BAHRIBABA 
Sahil Park Gazinosu 
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Gangsterler kralı ltalyan hava kuvvetleri-
- Al Kaponun maceraları nin Merkezi üzerinde 
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Kızıl Dula aşıktım 
iter şeyi uıı11tarak, hatta Al. .. a verdiğinı 
Sözii bile unutarak onu seviyQrdum ••. 
Kızıl haydutlarlD rayri mun

tazam çetelerini banndıran çok 
saygılı dal · Tchin.in bu ucu 
bucaiı olmıyan kampında do
lqmak ne beaim, ne de Wil
yamın hoşuna gitmiyordu. Bed
baht iaMalann hamisi ~ibi gö
tİİIMll ba adamlar Şilagonun 
bookalaruu aıadınyorlardı. Pa
çaYralara aarılmJf fİbİ kirli e}
biselerile. omuzlanadaki silah
larile l:tu ıan realdi adamları 
aıbr olarak kabul etmek 
zordu. Ben Y• Wilyam bu dü
ıillcelu• dalmııtık ki yanı
••da bir .ualıet ıörUadü. Bizi 
nezaketle kaqdaclL Sonra; 

- Beai takip edvaeaiz bay
lar .. Orcluma.z lwklnada daha 
iyi aaliiaat edinmif oluraunuz 
dedi, 

Bu teklifi yapaa Çinli zabi
tin yamada kampı dolqtık. 
Soa ıaokt.aya relmiıtik. Bura
da nöbet bekleyen iki aefer 
Amerikadan rönderilmit bulu
na• silih Ye mühimmat sudık
lannı bekliyorlardı. Zabit ne
ferlere bu ıandıldardan birini 
açmalanaı emretti. Bu emir 
kolaylıkla yerine retirildi.Sonra 
bize dönerek şunları söyledi: 

- Kudretli şefimiz dul 
T ehin, bu sandıklan boşaltma 
itinin çok •uİk old11pnu dü
şünerek bu İfİn -tarafımzdan 
yapılmaıını rica ehnei• beni 
memur etti. 

Kollanma&ı 11•atlık. Y •ilı 
ambalajlan aotaitbkt- 90llnl 

ayrı ayn pvçalar halinde •ön
derilea bir aitralyozu çıkara-

rak montajmı yaptık, Bu ıon 
sistem ıilllılardaa lıriri idi. Ma
kiaayı tecrübe ettim. Mlkem
mel i,liyord11. Şikaroda bil• llu 
kadar miikemmelia• aalı"k da
iiliz. Yanımdaki zabite de tec
rübe etmeaiai teklif eltim. Moa
tajıa iyi yapılmıt olduiunu iı
bat etmek iıtiyordum. Zabit 
teklifimi reddetti: 

- Hayır, hu aalAIUyet yal
nız size Yerilmiştir. 

Mitralyözü ormana ate, ede
bilecek tekilde yerleıtirclim. 
Vilyam aitralyöze bir band 
ıeçirdi. Enclahta bqladık. 

- Tak. •. Tak ... Tak. .. 
Nif&B aldıjımız l dallar bu

d.anmq ıibi kopuyonla. Etra
fımızı al&n askerler bu endahb 
horku ve hayranlıkla .seyretti-

fer. Ansızın dağıldılar.İki sıra ' 
olarak tazim vaziyeti aldılar. 
Hükümdarlan tecrübemizde ha
zır bulunmaia geliyordu. Ne 
kaaar sevimli, cazibeli ve kü
çüktü. Mini mini bir salon kızı 
sayılabilirdi. Gözleri ateş saçı
yordu sanlc:L. Yaklaşarak ses-
lendi: · 

- Yanılmıyorsam bay Bilbo, 
size Şikagoda kurşuna dizen 
Jack adını verirler. Bu silahı 
kullanabilecek birkaç nefer 
yetiştirebilir misiniz 1 

Bu teklif c şaııa kalmışhm. 
Beni ne zannediyordu ? Ve 
nasıl oluyor da ordusunun 
mitralyöz bölüklerini yetiftir
mc Yazifesini, orianizaıyonu ıa 
bana tevdi ediyordu. Canım . 
sıkılmııtı. Bu çinliler istedıkle
ri ıekilde başlarının çareaİıle 
baksınlar. Beıai de kendi hali
me bıraksınlar. Kafamı i~gal 
eden İf hana yeter. Garib eye 
bakınız ki bu tekliften mem
nun olmadığım, hatta onu red
de karar verdiğim halde du
daklarım hana isyan eder ~
bi düşüncelerimden bambaşka 
bir cevab Yermişti : 

- Anlaşıldı, dedim. İstedi
iinizi yapacağım. 

Ben ki hayabmda kimseden 
uta.ndıj'ımı hahrlamıyorum. Hiç 
kı.zarmıyan yüzüm burada alev 
kesilmişti. Bu teklifi nealeıı bu 
kadar acele kabul ettij'imi dü
fllDllfOrum. Sakua bu dul 
Tchiae ifık m.a oldum ? Bunu 
iaüra cesaret edemiyorum. 
Zira kartımdaki kadına çılıın
ca11aa vurulduiumu anlamak 
için birçok aebepler Yardır. 
Bu aarı derili inaanlara mitral
yöz kullanmayı öğret.ek 9eni 
biç allkadar etmez. Fakat bu 
kacba . • Bu kadın beni her 
4eyin üıtiiade olarak kendine 
çekiyor ... 

Ben onun bakııları ~ albada 
ıözle.rinin sihriu kapılmıı bu
lunuyorum. Seviyorum. Yalan 
dejil... Her ıeyi uautarak, hat
ta Al..a verdiiim sözü bile 
unutarak Çinlı dulların bqku
mandanı olan sehlıar kadına 

bayl'l• bulımuyorum. Onua 
lıoıuaa aitmek, dudaklarında 
bir tebcaıümüa dolaıbjuaı &ör
mek için bir cehe1U1em azabı
na muadil olan bu iti de ka
bul etmiş bulunuyorum. 

-S•nu V•r -

9 • • • •. 
Kalkınma 

EAall olmaktan ziya
de sathidir 

Roma. 1 ( A.A ) UJaslar 
arası mesai bilrosu başkanı B. 
Butler bugün gözüken düaya 
ekonooıi kallunmaaıaın eıulı 
olmakdan ziyade ıathi oldup-
nu, bir çok memleketlerde fil
hakika ipizlik azalınıf, istihsal 
çoialmı~ va kambiyolar utik
rar bulmut iıe de uluslar arası 
.icaretinin 1933 yıldaki seviya
~en hemen hemen farksız bir 
:lcrecede yüksek bulunduj'unu 
ıöylemiştir. 

B. Butler işsizlere yapılan 
para ve yiyecek yardımı usu
'ünün gençler üzerinde fena 
1.esirler yaphiını ehemmiyetle 
kaydederek bu bapta iıtikraı
larJa yapılacak baymdırhk iı
ierini iltiza• etmittir. 

B. B•tler ayaı .za•aada İf 
aaatlerinia azalbJma111U, sana
yii• teaıiki•i •• uluılar ar .. ı 
'9ir tefkilit pllnmın hazırlaa
ma•ıaı tav.ive etmiıtir. 

Amerika 
Harbiye bakanllAının 
Pi nları hakkındaki 
izahat ne,redllemez .. 

Vaıington, 30 (A.A) - Re
isicumhur bay Ruzvelt meb'u
san meclisi askeri komisyonuna 

ve• diği bir emirle harbiye ba
kanhiı planları hakkında ko· 
miıyo1ta verilen izahatın neı· 

rini menetmiştir. Böyle bir emir 
Amerikada iJk defa olarak Ye· 
rilmektedir. 

Vatington, 30 (A.A) - Ka· 
nada bükômeti general Kil-

burn'un Kanada hududu civa
nnda bir hava üsaü tesisini 
tavsiye yollu mecliı askeri ko-

miıyonu huzurunda yapbjt be

yanahn bir ıuretin.i iatemiıtir. 

Dıt işleri bakanlıiı bu talelti 
yerine ıetirecektir. 

İstifa etti 
Kahire, 1 (AıA) - ...... 

kil ZiY•r oaıa i.tifa et.ittir. 

- · .._.. ...... 
Alman tayyaresi 

mecbur oldu 
Dolaşan bir 

Yere inmeğe 

Bir llalycııı tayym·esi 
Se . .tokal~nde, 30 (A.A) - bulunuyordu.Zannedildijine gö-

ltalya hava kuvvetlerinin bü- re bu bir Alman zabitidir. Üze· 
yük bir merkezi olan bu şehir rinde Alman oıarkalı iki foto-
üzerinde bir çok defalar uçtu· graf maki•eıi bulunmuttur. 
iu ı-örülen bir Alman tayya- Şimdi meYkuf bulunmaktadır. 
resi 6 İtalyan askeri tayyaresi Roma, 30 (A.A) - Buıüa 
tarafından Cumartesi Mfuıii ye- 30 Nisan fibıtl hfist teşkil~t-
re inmcie icbar edilmiştir. lannın movcudu 4,397,288 dir 
Hükümetin şimdiye kadar gizli ki bunllll 1,913,144 ünü Balil-
tuttuğu bu haber } eni ifşa lalar ve 1,665,305 ini de ~enç 
olunmuştur. Alman tayyaresinin İtalyan kızlaaı teıkil etmek-

. içinde sivil iİyinmiş bir şabıı tedr. ....... 
lstanbulda büyük 
Feminist toplantısı •• 

Parla .. Nisan.. 1 tebarüz ettirmekte• ~eri kal-
"En geri kalmıı memleket- mamaktadır. ,, 

ler ileri ildenlera çabukça eri- Makalede, konıre münase• 
şiyor ve bazı sahalarda onları betile {Uluı) ... (Milliyet) i'a-
ıreçiyorlar.Tiirkiye baalardaabi zeteleria.iıı yazdıiı makaleleri• 
ridir. Türkiyede daha diine kadar lıalhalan yapılclıktaa soara 
kadınlar her haktan mahrum bu deniliyor ki : 
lunuyor, seyrek sokaia çıkmala " .. Arkadaıımıı (Uluı) yeai 
rına izin verildiii xaman çar- Türkiyenin ilham aldıit pren
şaf ıiyiyorlardı. Bu gün cum- siplerin, insan ve vatandaı hu
huriyet rejimi altında Türk ka- r kukuau ilk ilin eden Fransız 
dını kurtulmuş ve erkekleri• inkılibından doğmuş olduiunu 
haiz bulundukları bütüa haklara illve edebilirdi. 
sahip olmuıtur. Türkiyede kadıa Yeni Türkiye yürüdüp yolda 

lar meb'us olabilmektedir. Son İn· duraklamaaaktadır .Türkiyenin 
tihabatta namzetliklerini ko- yaphiı azimkirane i•yretlere, 
yan "kadınlar ıaybvlıia seçil- kadıalar konıreıinia ıark ve 
mişlerdir.Tilrk kadınlara bütün ıarbı birbiriaa bailayan İı-
mealekJer ve hatta J'&rP ka • tanbulda toplaıunaaı ile yapı
clınlara yasak olaalar bile açık lu lıirmetten daha tüzel bir 

bulunuyor. hürm~t yapmak kabil midir? 
Genç Türk Cumhuriyeti Sultan Altdülhamıdin dört 

hasta bir devlet değildir, bila-
kis ıayet kuvvetli Ye sailam
clır. · Bundaa ba,ka Anadolu 
yaylalarında, Eskişehirde, Af· 
yonkuahisarda, kabraınan ıef
lerin idaresi alhnda baılıyan Te 

mütekamil bir demokr~iain 

doğması ile neticelenea modern 

Türkiye kurtuluş ye iaki,afı 

eserinde Tiirk kadınının oyna

dığı rol malumdur. Türldyede 
Yücuda &etirilen büyük tarak

kiler Türkiyede lıakim olup 

Türkiye hükumetinin ileri 

ıürdüj-ü liberalizm ruhu ka

dına verdiği mevki ile tq
kil ettiji numune bu yıl ka-

dın kongresinin İstanbulda top
lanmasına sebep elmuıtur. 

Kadınlar k0&reıi 10 nisanda 
Yıldız kötkünde, kızıl Sultan 

Abdülbamidin debdebeli sara
yında toplaadL 

Bu içtimaa kırk millet •e dev
let iıtrrak etmektedir. Hindis· 
tan müslüman ve mecusi ka
dınlarından mürekkep mühim 
bir murahhas heyeti de lıtan
hula gelmiştir. Avusturalyadan, 
Mııırdan n dünyanın her kö
,esindea mlbim. heyetler kon
gTede hazır bulunmaktadır. 

Tirkiye -tbuatt koagrenia 
laaiı: buluadYiu ela .. aiveti 

yü:ı cariyesinin toplaaaıt bu

Juaduiu yerde hafi• aradu, 
yirmi yıl geçtiktea ıoara, bir 

uluslararası kadın kongreıi 

toplanıyor. Ne deiiıildik!,.,, 
LUıS BRESSE 

M. Herriot'nun 
Söylevi .. 

Paris .... Nisan .. 
Fransız Radikal - S•syalist 

fırkası 935 yılı mart sonlarında 

fevk~line bir kongre yapmıı
tır. Kona-re Radikal - Sosyaliıt 

fırkasmıu takip ettij'i siyasayı 
tamamen doğru bularak reiı 
M. Herriot'ya itimat beyan et
miştir. 

Kongreden soara verilen bü
yük bir ziyafette uzun bir nu-
tuk ıöyliycn reis M. Herriot 
Fransanm devletlerle müna
sebetlerinden ve doıtluklarm
dan bahsederken demiştir ki: 

- " ... Ben kendi hesabıma 
Birletmi1 Amerika dewletleriy· 
le doıtluitJmuzuıa deTamını is· 
terim. Bundu bir kaç yıl evel 
büyük hürriyet ve demo~rasi 
preatiplcriain korunmast içia 
çarp1fbiım11: ııralarda Ame
rinhlat' bizimle IMrôeı- ure-

T ethişçiler 
Cenevrede ilk 
toplantı yapıldı 
Cenevre, l (A.A) - Ulus

lar kutumu tarafından 1934 
ilk kanununda teşkil ~dilen 
siyasal tedhişin men'i komitesi 
dün tpl:ınmış ve Belçika mü• 
messili Bay Karton dö Viart'ı 
başkan seçmiştir. 

Komite .siyasal b~dhişle mü· 
cadeJe için arsıulusal bir an
laflllayı derpiş etlen 9-12-934 
tarihli fren.sız teklifini kabul 
etmeğe karar vermiştir. Bu 
teklif ezcümle şu noktaları ih
tiva etmektedir. 

Pasaport muamelelerinin ika
met hakkının memleket Jıari
cine çıkarmaların arsıulusal bir 
nizamnameye tabi tutulmuı, 
bu hususta. imı.a.lanması muta
savver andlaşmaların tatbikini 
temin edecek arS1ulusal bir 
ce-za mahkemesinin tesisi. . 

Yalan 
~ ... 

Alman tayyaresi 
Italyada indirilmedi 

Roma, 1 (A.A) - Salihiyet
tar mahafil bir Alman tayya-

resinin İtalya• askeri tayyare

leri tarafuadaa icbar edilerek 

ltalyada yere inmit olduiuna 

dair çıkan fayiaları tekzip et
mektedirler. Bu haber bir İs
viçre tayyaresinin bundan bir 
kaç 2'Ün e.vel haYamn fena• 
hj'ı doJayıaile İta)yada yere in-

•eğe mecbur ol.mut olm&1111-

da• galatbr. Bu t.ayyare hüvi

yeti anlaşıldıktan sonra ıerbest 
bırakılmışbr. 

Hitler 
Boğazından rahatsız 

Nutku geri kaldı 
Berlin 1 (A.A) - R6yter 

ajauı muhabirindesı: 
B. Hitler yine boğllllldan 

muztariptir. Bu sabalı Hitlerci 

rençliiin tetahiirab müaue
betiy1e irad edeceği nutu'ktan 

sarfınazar ctmittir. 
İıçi ve müstahdim1eria Tem· 

pelhof meydanında vukubula

cak toplutılannda iradı brar

laıml.J, diier bir nutukta lu
ıalhlma11 muhtemeldir. 

• 11 I • I I t • 

Rus sanatkarları 
Bu akşam şehri-. 
mize geliyorlar 
- Baştaıan Bumci sahnede -

zide san'atkirları şehrimizde 
d6rt konser vereceklerdir. Kon
serin birincisi Cuma fÜnÜ sast 
yirmi birde Halkevinde Yerile
cek, ses bakımından salon be
j'eııiline müteakip konserler 
de burada verilecektir. Eiu 
salon muvafık görülmezse baş
ka bir salon temin oluucalc:br. 
Konserler duhuliyesix olduğun
dan Halkevi davetiyelerle ayrı 
ayrı konserlere izmir halkam 
davet eyliyecektir. Misafirler 
Cuma fÜDÜ spor sabaınna ve 
at yarışların• davet oluaacak
lardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
ket ediyorlardı. Harp bittik-
ten sonra Amerikalıların, hat-

ta, Lahi divan na bile ıirmek
ten kaçınmaları bize bizden 
uzak kalmak istediklerint gös
terdi. 

Avrupa ulusları lt;r vakıtar 
Monreo prensibinin ortaya çık
ması~ ı mucib olan hatayı 

bir defa daha irtikip ettiler. 
Olup bitenler kartısında, hiç 
olmazsa Radikal ftrkaıı keadi
ıinin mesul olmadtiıQt iapat 
edeltltit- >t• etme64ir. 

Sahife 7 

Tarihten 
Bir yaprak 

Deliler Saltanatı 
Na yabana durursunuz •• 
Tiz olun bo kftflrl boğun •• 

İbrahim bir çok ya\ctını ter
sane yaktnındaki kasırda ge
çirirdi. Hergün düzinelerle tak
dim olunan iliizel kızlar etrafı 
yüksek duvarla çevrilmiş i1\zel 
bağçesindeki geniş havuzlara 
çılgınca savrulor, atılırdı ... 

Çeşit çeşit ç;ımlann boyunca 
fiskiyelerinden yükselen sUlar 
havmlarda büyük damlalarla 
döner, serpilirken İbrahim 
yüzJerce cariyenin arasında 
dalaşır, sataıır vakıt ieçi-
rirdi . itiyat halini alan 
böyle çılgın eylentilerin baı 
döndürdüğü bir yaz giinU idi. 
Kasrın bahçesinden denizin P
rülmesioe engel olan bahçe di
varı İbrabimin gözüne ifitti. 
Sadrazamı çağırtarak: denizİll 

görülmeıi için duyarların ta· 
mamen yıkı1arak ortadan kal
dırılmasını irade etti. Sadrazam 
ceıarct gösterai. (münasip tavu 
ve lisan ile) bat eilence mii
nuebetile havuza atılan cari
yelerin ince ipek, tiilden fıstan
larımn etlerine yapıştıiını ve 
manzaranın, uzaktan, saraylı
ların çırıl çıplak gezer a-ibi ıö
rünebileceklerini anlatma .&ay
reti boşa gitti. İbrahim duva· 
rın yıkılmasını tekrar ederken 
mahzuru şöyle bir fermanla 
ortadan kaldırdı: 

- T ersaı:ae ciyarın.la deniz
den kayık ve gemi ile 2clip 
geçilmesini yasak ettim. 

Zırdeli, şehirde dolaşırken 

genç, güzel bazı kızlar en kıy
metli elbiselerile süslenerek 
yollar üzerinde onu seyre çı
karlardı. {Irz padişahın) olunca 
bunda bir beis yolctu. f ç]eria
den güzeJlilderine i'Üvenenleı 
büyük hayaller arluısıada be· 
yecan duyarlardı. Kimbilir, bün
kirın fazla iltifatına nail oluraa 
dokuzuncu, onuncu, yirminci, 
otuzuncu Haseki sultan olabil
mek ümidini taıırdı. 

Her gezinti sırasında İbra
bimin hoşun.ı. giden yüzlerce 
güzeller böylece saraya alındı. 

Yine böyle bir l'ezinti, ka
dın avcılıiı csaasında bir ge
çit yerinde karıı taraftan ie
len arabama geçiıini beklemek 
lbrahim'in padişahlık azame· 
tiae dokundu. T ersaııe civarın
da kayıkların ıelip geçiıiai 
yasak ettiği gibi, İstanbul ıo
kaldarında araba ile ıelip ge
çilmesini menetti. Bu yasaktarı 
sonra idi. Birsrüa Davutpap 'da 
oturan şeyhlerden birine (oku· 
mak, üflenmek) b1.hanesile ka
dm avına çıkmışb. Şeyhin tek
kesindeki bahçede etrafıni • -
ran kadınlar arasmda dolqır· 
ken uzaktan geçen bir araba· 
nın gıcırtısını işitti ve a-ördü .. 
f cna halde içerledi, köpürdü 
yanındaki zorbalara tekme to
kat savurarak saldırdı. Sadn· 
azam Salih paıayı yakalayap 
&etirmeleri11i anlattı .. 

Zorbalar Salih paşayı yaka 
paça, kari'• tulumba,İbrahimin 
karpsuıa ptirdiler. İbrahinı: 

- Behey mel'un .. Ben ara
baları yasak etmemiş miyim k 
iradem tutulmaz ? 

Ben padiş.;th değilmiyim ki 
bu arabalar böyle dola,ır kar
şıma dikilirler. 

Sadrıazam af dileyerek ayak
larına kupandı. İbrahim kü
fürler savurarak tepinirkerı 
bahçedeki kuyunun ipine kot· 
tu. Hençerini çıkararak ip 
kesti .. 

Salih patanın boiaı:ma kend 
clile geçirdi. Cellatlara, ıor 
\aalara baitrdı : 

- Ne yabana clurursu11uz. 
Tix olun boiu• bu kafiri .• 

Muhlddkt .... 
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Osmanlıcadan Türkçeye karıılıklar kılavuzu No.29 
ı - Öz Türkçe kllderdea gelen sözlerin karşısına (T.Kö) beldeii (alameti) konmuıtur. Bunlann her biri hakkında ıaruı ile 

uıunanlarımıxın (mutahauu) yazılarını ıazetelere vereceğiz. 

TAÇLI 
DELiLER 2 - Yeni konan kutılıklann iyi ayırt edilmesi için, iereiine göre, Fransızcalan yazılmış, aynca &raekler de konulmuş.tur. 

3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin buiünkü işlenmİf ve kullanı~an şekilleri alınmıştır. ASLI AK olan HAK, atolı UOOM olan 
HUKUM, Türkçe ÇEK kökünden gelen ŞEKiL gibi. 

Müstaini - Doyuk. Mütea11ir - Çetia, ıüç 
Müıtairak - Batmıf, babk Müteazzım - Ulukaar 
Müstabkir - Küçükser Mbtebahhir - Bilre - (Fr.) 
Müstahsil - Üretme• - (Fr.) Erudit 

Producteur Mütebaki (bükidan) - Ai-
Müstahıarat - Haıır ilaçlar ı lamak 

(bbbi), baDrlamalar (kimycyi) Mütebariz - Belirıin 
Müstaid (kabiliyet) - Anık, Mütebeddil - Deiiıken 

yetenekli f Mütebessim - Gülümser 
Müstakil - Ericin baiınsıı- f Mütccahil - Bilmez.leaen 

(Fi'.) lndependant f Mütecahilane - Bilmezlikten 
Mstamere - Sömürıe gelerek 
Müstantik - Sorman Mütecanis - Biciıu 
Müstecir ·- Kiracı Gayrimütecanis - Yadhicina 
Müstefid - Faydalanmış Mütecasir - Küstah - (Fr.) 
MüstehJik Y oialtman - Audacfeux 

~Fr.) Cousommateur Mütecaviı, teca•üıkir- Sal-
Müstckreh - lj'rcnç - (Fr.) clır~an, aataıkan ... (Fr.) Aıreı-

Deioutant sif 
Müstekreh, me•fur - Tik- Mütcdabil - Gerikalan 

aİllç - (Fr.) Dcteste Mütedahil sermaye - Dö-
Müstemlike - Sömürie nerıe 
Müıtenid - Dayana• Mütcdehhiş - Yıliın - (Fr.) 
Müsterih (asude) - Rahat T errorise 
Müstcs..a (istisaai) - Ayrana Müteellim ol•ak - Elemlen-
Müıtesna tutmak (istisna e.t- mck, acılanmak, içi ,,_ızlamak 

mek) - Ayrı tutmak Müteessir - Üzıün 
Müıletar - Aslaakan Müteessir olmak - Üzül-
Müıtcvi - Düz mek 
Müstevli - Saliıncı Müteezzi - Üzgün 
Müstevli - Sal~uacı Mııteferrik - Ayrık 
Müstevli olmak - Salıın Mütefessih - Bozulmuş 

etmek Mütefevvik - Ostıclen, üı-
Mü,abchet - Benzeme, be•- tün 

aethk - (Fr.) Reaaemblacc Müteiallip - Zorba 
Müpbih - Beazeı Mütehammil, mukavim -Da-
Mütahede - Görüm yaaır, kaldırır 
Müşahhas - Somut - ( Fr. ) Müteharri, mütedakkik, mü-

·Concret tetebbi - Irdel•en, arqtıncı 
Müşahid - G&raen - (Fr.) Müteharrik - 1ıler, oynar 

Spcctatcur Müteharrik bizatihi - Keadi 
Müşareket - Birlik. ortak- itler 

a - (Fr.) Auociatioa Mütehaaaıl - Olma, üreme, 
Müşatem• - Sövüı•e-(Fr.) çıkan 

Müteessir olmak - Özel-S'injuriu 
Müşavere - Danıfma - (Fr.) 

Coosultatioa 
MüşaYİr - Danıtman - (Fr.) 

Censeiller 
Müşekkel - Gösteriıli, iri-

yarı 

Müşe•v•ı - Kanıık, kar•a
kanşılc 

Müşevvik - Ôaayak - (Fr.) 
Pro•ocateur 

Mütfik - Scvıen 
Şefkat - S.-.en~alik 
Müşir - Maretal 
Müşldl - Zor, ıüç, çetin 

çapraşık, eare 
Müşkilit - Güçlük, rüçlOk-

ler, zorluk, zorluklar 
Müşkülatla - Zorlukla 
Müşkilpesend - Güçbeie•ir 

Mütrifi harab ( maili inbi- ı 
.lam) - Kaj'şalıc 

Müırifi harab olmak - Kai
tamak 

Müştail - Tutuşan - ( Fr. ) 
laflammable 

Müştak olmak - Göresimek 
Müıtemi)it - Ekitler .. (Fr.) 

Dependances 
Müşterek - 1 - Ortak, 2 -

Birre (önck) (1) 
1 - Menfaati müştereke -

Birgasığ. 
2 - Birıcdüzen - Coordon-

nancc 
Mü;tcri - Alıcı 
MütaaUik ( Bak: dair, aid, 

red ) - Dolayı, için, üzerine 
Mütalea - 1 - Düşünce (Bak: 

Fikir), 2 - frdel (Bak: Tetebbu) 
3 - (Ban: Kıraat) - (Fr.) 1-0pi
nion, 2 - Etude, 8 - Lecture 

Mütalebe - lsteyi, isteni 
Müt<&rekc - Bırakışma 
Mütareke etmek - Barakıf-

mak 
Mütealıhid - Üıtenci 
Müteahhitlik - Üstencilik 
Müteakiben - Ardınca 

(1) Frauızca 64
CO,, önclci di

limizde "birııe,, önekiyle kimi 
ile "deı,, sonekiyle karıılaaır. 
(Frtikdaş - Mcslekdaı - CoJJe
... ) aibi. 

mck 
Mütehassıs - Uzman - (Fr.) 

Specialiste 
Mütchaşi - Sakmian 
Mütehavvil - Deiişken, de

iişik 
Mütehayyir - Şaşkın 

Mütehevvir - Öfkeli 
Mütekabil - Karşılıklı 

Mütek2ddim - Ônplen 
Mütekait - Emekli 
T ekaüd etmek - Emekliye 

ayır•ak 

Tekaüd maaıı '-- Emeklik, 
emekli aylıiı 

Mütekata - Çapraı. 
Mütelevvin - Alaca 
Mütemadi - Sürekli, de

vamla 
Mütemadiyen - Ardsız ara-

sız • 
Mütemayil" - Eğiin 
Mütemekkin - Oturan, yer

leıilc 
Mütemellik - Yaltak - (Fr.) 

Flatteur 
Mütemevviç - Dalralanaa, 

daliah 
Mütemevvil - z~nııin, Yarlı 

Mütemmim - T amamhyan, 
tümliyen 

Mütenahi - SonJu 

Mütenahiyct - Sonluluk 

Mütenuib - Uyıun (birbir- -
leriyle) ı 

Mütenasibülendam - Taylan ] 
Mütenazır - Uykaz (uyukaz.) 

Tenazur - Uyka l 
Mütenekkiren - Tanımsız 

olarak 
Örnek: Mütenekkiren Fran

saya ıiden Iniiltcrc kıralı -
Tanımsız olarak Fransaya iİ· 
den lnıiJtere kıralı 

Mütenevvi - Çeşit, çeşit, 
çeıitli, türlü. türlü 

Müteradif - Çemde, 
Müterakki - lıeri 
Müterakkib olmak - KoJJa-

mak - (Fr.) Guetter l'occasion 
Örnek: Müterakkibi fırıat -

Fırsat kollıyan 

Mütereccim - Ce•İr•e• 

T erüme etmek - Çevirmek 
Mütereddi - Yoz 
Müterenih - Saan 
Müterettib - Düıen 
Mütesallib - Katılaıan 
Mütesavver - T asarluan 
Müteselsil - Sıra, zencir-

leme 
Müteıebbis - Girişken 
Mütevakkıf - Bağlı 
Müteyali - Arasız, aralıksız 

bir düziye 
Mütevassıt - 1 - Arayıcı, 2-

0rta, ortaç, 3 - Arabulan - (Fr.) 
Intermendiaire, moyen 

Örnekler: 1 - Bu işte siz mii
tevassıtlık ederseniz - Bu işte 
siz aracılık ederseniz. 

2 - Mutavassıt derecede 
malumat-Orta (ortaç) derecede 
bilgi. 

3 - Mutavassıt olarak işe 

müdahale - Arabulan olarak 
ite karışma 

Mütevattın - Y erJeşmiş 
Mütevazi - Alçak gönüllü, 

ıösterişsiz - (Fr.) Modeste 
Örnek: 1 - O, pek mütevazi 

bir adamdır - O, pelc: alçak 
iÖnüllü bir adamdır. 

2 - Mütevazi bir hayat im
rar eder - Gösterişıiz bir hayat 
ıürer. 

Mütevazin - Denk, den
geşik 

Mütcveff a - Ôlgc, iöçkün 
Mütevehhim - Kuruntulu 
Müteyakkız - Uyanık, tetik 
Müteyakkız bulunmak, mü

teyakkız. olmak·- Uyanık bu
lunmak 

Ml\teyemmen - Kutlu, yüıalü 
Mütezat - Karııt 

Mlitezayid - Birletik, bir-
leıit - (Fr.) Uni 

Müttehiden - Elbirliiiyle 
Müttefik - Bailaşık - (Fr.) 

Allie 
Müttefikan - Oybirliğiyle 
Müttchem - Suçlanmış 

Mütteki - Dayanaç 
Müvacche - Yüılcştirmt: 

Müvacehe etmek - Yüzleş
tirmek 

Müvazene - Dengclme 
Müvazi - Arasıl 
Müvesvis - Kuşkulu, 

ıan 

Müvezzi - Daiıtmaç 

alın-

Mtıyeuer - Bqanlmak,' ele 
ıeçmek, kolayı bulunmak 

Müzahrefat - Süprüntü 
Müı.akere - Görüşme, ıö

rüfü 
Müzakere (Okula ttrimi) -

Belletim - (Fr.) Repetitioa 
Müz.akereci (Okula terimi)-

Belletici (Fr.) Repetiteur 
Müzayede - Aı'lınm 

Müz.ebz.eb - Karmakarıtılc 
Müzehheb - Yaldızlı 
Müzekkere - Aıbitik 
Müzeyyen - Süslü 
Müz'iç, müacciz - Bunalbcı, 

ııkıcı, sırnaşık 

Müımin - Süreien 

N 
Nabeca - Yersiz 
Nabedid olmak - Kaybol

mak, görünmez olmak, gözden 
kaybolmak. 
Nabchcn~am 

kıtsız 
Sırasız, Ya-

Nabekar - Boş, haylaz -
(Fr.) Vaurien 

Nabemahal (Bak: Nabeca)
Yersiz - (Fr.) Inopprtun 

Nahemvar - Yolsuz, uygun
suz - (Fr.) lndeceat 

Nalayık - Yaraşmaz, yara-
şıksız, yakışmaz, yakışıksız -
(Fr.) lnconvcnable 
Namağlub - Y enilınez 
Namabdua - Uçsuz, bucak-

sız, sınınız 

Namcrd - Alçak 
Namer'i - Görünmez 
Namiıaç - Keyifsiz 

Naınubarek - Kutsuz 
Namuvahk - Uyıunıuz 
Namllaasib - Yakışıksız 
Naml\aaid - Elverifaiz: 
Nam\lteaahi - Sonsuz 
Napilc - Pis, kirli 
Napuhte - Hım, çij', pİf .. 

memış 

Nareva (Bak: Naliyık) 
Nasavab - Yanlaş 

Nasaz - Bozuk, düzensiz 
.-Naseza (Bak: naliyık) 
Naşekib - Sabırsız 
Natüvan - Halsiz 
Naümit - Umutsuz 
Nabit olmak - Bitmek 
Nabud (Bak: mahv) 
Nabz - Nabız (T.Kö.) 
Naçar - Çaresiz 
Çarnaçar --. İster iıtemcı 

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

Son gelen 
Yazlık modeller 

Bayanlar günlerden beri 
bekledii'iniz yazlık son mo
deller geldi. Aşağıda adları 
yazılı bu unan : 

Grand Rövü de Mod 
Rövü Pariz:iyen 
Sezon Pariziyen 
La Pariziyen 
Aktüel 
Votr Gu 
Tayör ve Manto 
Çamaşır modeli 
Şapka modeli 
Son ieJen yazhk modeller 

Modelleri Saman iskelesinde 

ABAJOLi 
Ticarethanesinde 

bulablllrslnlz. 
29-2-5 ( ) ------· Seferihisar Asliye Mahke-

mesinden; 
Seferihisarın çolak lbrahim 

bey mahallesinden Ali Osman 
oilu Tevfik tarafından lzmirde 
Keçeciler içinde Lale ~inaması 
karşısında 54 numaralı Hakkı
nın dükkanında Girit muha
cirlerinden Mehmet aleyhine 
açbiı men'ı müdahale davasın-
da müddeialeyh Mehmedin ika
met2ahının meçhul bulunması 
laaıebile tebli&'atJn ifa -edilme .. 

, 
Doktor 

. ., 

Osman Yunus 
Deri vetenaauı has

talıkları mutahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

• 
~ ...... - .. ,... 

Muayenehane Nakll 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. T eL 3956 

Evi Kaiantina tram': cad
desi No. 596 Tel. 25'l5 

'*' -•r , •,.. 
diiinden ilanen tebliiat icra 
edilmek üzere muhakeme 11/ 
5/935 Cumartesi iÜnü saat 
ona bırakılmıştır. Mezkur ıün
de müddeialeyh bizzat gelme
dii'i veya bir vekil 2öndcrme
diği takdirde muhakemeye gı
yaben bakılacağı ilaıa olunur. 
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Tarihi Tefrika 
ikinci Kısım No. "t,, • • 

Bakir Kraliça ... -·-·-·-Isteıımiyeıı, sevilmiyen çirkin yumurcak 
lngi lterenin ınukadderatıııa hakiın olacak 

Grenewich... Tüdor'Iarıa İnıiliz yataiında bir Aane Bo-
yaz.lık sarayında 1533 senesinin leyn bufmıyerdu. 
son aylarında büyük vakalar İşte bu sıralarda idi ki Gre-
oluyordu. Sekizinci Hanri ku- nevitch yazlık sarayı çalkanı-
ıursuz bir kadın, sadık ve ve- yordu. Bu aşk ayrıhiıadaa bir 
fakar bir zevce olan kraliçe çocuk doiuyordu. Kraha meıru 
Katerin Dragonu boşamıştı. zeycesi olan kadıa timdi de 
Bu talakın sebebi yine bir ana olacaktır. 
kadındı. :Anne Boleyn adını 1533 senesi eylülünün yc-
taşıyan fettan bir kadın. . . dinci günü sabahın saat üçün-

Annc Boleyn l?Üzcl bile de- de Anne Boleyn kızıl saçlı çir-
nimiyccak bir kadındı. Çene- kin bir kız doiurdu. Halbuki 
sinin altında bir kese V;\rdı. millet bir oğlan bekliyordu. Bu 
Memelerinden biri şeklini kay- 1üzumsuz dişi önünde Anne 
betmiş, adeta yasıla,mı,tı. Sol Bolayn lcrahn teveccühünü kay-
elindcki aJtı parmağını gizle- betmekten, kral şöhretinin sar-
mek için, mümkün olsa gand- salmasından korkuyordu. Uzak-
larını hiç elinden çıkarmaya- larda, pek uı.aklarda bir son 
caktı. Anne Boley itte böyle bahar lı.orası belki köpekler ıibi 
acayip bir mahliiktu. uluyordu. Millet mırıldanıyordu. 

Böyle iken kral bu macera- Sütnine ise bir dişle doian 
perest kadının gözlerine vur- çocuğun memelerini kepardı-
gundu. Onun yalnız ıözlerini iından şikayet ediyordu. İm-
ıörüyor, o gözlerdcu taşan paratorluiun batına semavi 
zümrüt renkli ıtıklara bayıla- bir afet yaimıt ıibiydi. Küçük 
yordu. Elizabet hoıe ritmemif, istea-

At, f ıibi yallan ve yakan memif, sevil•emiı olmasına 
bir çift göz tasavvur ediniz lci ehemmiyet vermiyerek etrafı-
cinsi cazibeyi bütün kuvvetilc na anası iibi yeıil bakıılar 
uyandırsın. Sekizinci Hanri bu atfediyor, ardı arkası kesilme-
göz.lere bakınca içinde birçok den ailıyor, hırçılanıyordu.Çir-
duyguların kaynattıiını söyler- kinliiine inzimam eden bu hır-
di. Onun için An Boleyne itık- çınlık yakınlarını kızdırdıkça 
ta. Biraz zehirli olan hu meyva kız:dınnakta idi. 
ya dudaklarını yaklattırmak, İhtiyar dük da Norfolk kil-
ona kavuşmak için eski hayat çük Elizabeti iÖrünce fiıtaalı 
yoldaşına eziyet etmiş, ondan bir Yedinci Hanri olacak de-
doj-an kızını piç ilan etmek •itti. Dük fU sözleri ilave et-
suretile hanedanını gülünç mev- mişti: "Aaasından yalnız ciaıi-
kic düşürmüştü. yetini almış.. Öyle bir cinsiyet 

Bu hadise bu kadarla kal- ki kullanmaya bile ihtiyacı ol-

K 1 k 
mıyacak..,. 

•amıştı. ra arısını boıamak Bu da aile arasında kimac-
yüzünden Roma kilisesi ile de nin pcyıamber olamıyacağmı 
alakasını kesmişti. Hem öyle bir daha iıbat et•iıtir. Zira 
bir kesiş ki... Papa yalnız Se- tahminler hilafında olarak ka-
kiıinci Hanriyi aforoz etmekle dınlık tarihi bu kadar parlak 
kalmadı. Bütün İn2ilizleri ayni bir şöhret tanımamıştır. 
cezaya çarptırdı. Halbuki her - 'oııu var -

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

ithalat güıntüğü müdürlüğün
den: 

Alman itilafına barlı kontenjan listelerine 2irca nesnelere ait 
beyannamelerden sahipleri ellerinde olanlarının 4-5-935 Cumarteai 
akşamına kadar mutlaka gümrük idaresine getirip teslim etmeleri, 
aksi takdirde kontenjan sıralarının ıecikmcsinden cloj-ocak m11-
uliyetin sahiplerine ait olacaiı ilin olunur. 2-3 1271 (597) 

Türkiye Ziraat 
şubesinden: 

bankası lzmir 

1151935 ten itibaren satııları maliyece yapılacaiı 28/-4/935 de 
Anadolu Ye 29/4/935 de Yeni Asır ıazeteleriacle ilin edilea 
Yunanlı emvalinin 15/5/935 tarihine kadar ıine satıtları banka· 
mızca yapıJaca2"ından evvelki ilinımızm hükmü yoktur. 

1255 (594) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İlan 
3 Mayıs Cuma günü 
Bergama tenezzühü 
Otobüsle gidip 2clmc 175 

kuruştur. 

Ko ııitemizin tertip ettiii ıe

zintilerden birincisi 3 Mayıs 

935 Cuma ıünü Bergama 'ya 
yapılacaktır. 

Bu gezintilere iıtiyen herkes 
iştirak edebilir. 

Otobüsler saat 7.30 da Ko
naktan iİdecek ve saat 17 de 
Bergama'daa dönecektir. 

Biletler aşaiıda gösterilen 
yerlerde satılmaktadır : 

T uring Kulüp 1 Hükumet ko
naiında ] telefon : 3913 

Hadi Cemil İkinci kordon 

.......... 1 ........... .. 

Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

12-26 (229) 

telefon 4020 
Ehram mağazası Kemeraltı 
İzmir memurlan kooperatifi 

telefon 3435 
Sümcrbank yerlia•allar pa-

zarı : Odunpazarı · 
Berber Ahmet Mustafa kar

deşler İkinci beyler sokaiı• 
T uriıag. ve Otomoltil kulübü 

iz.mir komitesi 
1 - 2 (593) 
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Sahife 10 
e:z:_ 

Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru 13 nisan

da (doğru) Malta, Anvers.Rot
tcrdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

N. v. 
\"l'. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCH ELEVANTE LINIE 

SAMOS vapuru 29 Nisanda 
bekleniyor, 2 Mayısa kadar 
Anvers, Roterdam, Hambur~ 
uc Brcmcn için yük alacakbr. 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

~ ............. ! ..... ~ 

DENİZYOLLARI 
İŞLETMESİNİN 

, Gülnihal Vapuru 
Bandırmadan 

28 Nisan 1935 Pazar 
30 " 11 Salı 

Saat tam (23) de İstanhula 
Bandırmadan ka1kar. HERMES vapuru 16 nisanda 

)imanımıza 2'eJip yükünü boşalt
bktan sonra Burgas, V ama ve 
Köstcnce Jimanlan için yük 
alacaktır. 

STELLA vapuru 21 nisanda 
relip bir mayısta Anvers, Rot
terdam, Amstcrdam ve Ham-

ALiMNİA vapuru 8 Mayısta 
bekleniyor Anvers ve Ham
burgtaıı yük çıkaracaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

HANSBURG vapuru 2 Ma
yısta bekleniyor. Hamburg ve 

1 
Anveuten yük çıkaracaktır. 

SERViCE DIRECT DBNUBIEN 
Tuna hattı J 

RUNO vapuru nisan sonunda 
Londra, Hul ve Anversten ge
lip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve HuJI 
için yük alacaktır. 
ALGERİAN vapuru mayıs 

başlangıcında Liverpool ve 
Svansca 'dan beklenmektedir. 
DEUTSCHE LEV ANTE Llne 

ANGORA vapuru 25 nısan
da Hamburg, Bremen ve An-

Fazla tafıilit için İstas
yonlardan ve İzmir acerı
teJiğinden malumat alınır. 

versten bek1enmektedir. 
NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilmez. burg limanları için yük ala

caktır. 
HERMES vapuru 4 mayısta 

gelip 9 mayısta Anvers, Rot-
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala-
cakbr. 
SVENSKA ORİENT LİNiEN 

ERIAND vapuru 2 mayısta 
Rottcrdam, Hamburg, Copen
hage, Gdynia, Dantziğ. Gote-
burg, Oslo Ye lıkandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

SAMLAND vapuru 14 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote-
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktor. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
tzmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 30 nisanda 

( Doğru ) N evyork için yük 
alacaktır. 

HERAKLEA vapuru 13 ma · 
yısta beklenivor. 16 mayısa 
kadar Dükerk Direkt, Anvers 
Rotterdam, Hamburı ve Brc
men limanlarına yük alacaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXCELSIOR vapuru 3 ma

yısa doiru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

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

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon TeJefon No. 
2007 .. 2008 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
SERVİCE MARİTİM ROUMAİN Kestelli caddesi No. 62 

Garbi Akdeniz için ayda Doktor Ali Riza l.Jnlen 
hir muntaz anı sefer. DOGUM VE CERRAHI 

PELES vapuru 26 mayısta KADIN HASTALIKLARI 
•elip 27 mayııta Malta. Bar· MUTEHASSISI 
Hlon, Marsilya ve Cezaire I Telefon : 2987 hareket edecektir. ı1C311 _______ >\'!"'_. __ _ 

ALBA JUL YA vapuru 1 İzmir Kadastro MüdUrlüiUn • 
mayısta gelip 2 mayısta Malta, den : 
Cenova Marsilya ,Barselon ve F aikpa,a ve Şeh mahallele-
Cezaire hareket edecektir. rinin yapılmakta olan kadas-

ılandaki hareket tarihlerinde troları 22 ve 23 mayıs 1935 
ki değişikliklerden acenta mes- günlemeçli salı ve çarşamba 
uJiyet kabul etmez. pnlerile bunları t~kip edecek 

Fazla tafsilat için ikinci kor- ayni ırünlerde hazıran 935 so-
nuna kadar komisyonumuzca 

donda Tahmil Tahliye şirketi tetkik ve ayni haklar kayde-
blnası arkasında FRA TELLi dileceğindcn alakalıların saç-
SPERCO vapur acenteliğine macı hamam sokağında yirmi 
müracaat edilmesi rica olunur. aumarada komifyonumuza mü-

Te1efon: 2004-2050 racaatları. 1273 (595) 

Eczacı başı 

S. Ferit 
Kolonya ve 
Esansları 

30 senelik mütemadi sai 
mahsulü çok latif ve çok 
sabit kokulardır. 

Bahar, altın damlası, ya
semin, Dalya, muhabbet çi
çeii, unutma beni, senin 
için, ful. 

ısimleriyle onları herkes 
takdirle tanır. 

Bu isimlerle bu kokuları 
kimse yapamaz. Yakın isim
lerle taklitlcrimi red ed 1> 

Ademi iktidar 
V-E 

\" ~kitsiz ihtiyarlık 
HOBMOBIN 
Hormohin tabletleri: :~~!!:~t~ 

tiyarlıgm önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek· 
]iğini tedavi eder. Tafsi1at için İstanbul u Galata posta 
kutusu 1255 müracaat " 

Her eczanede bulunur. Flatı ıso kuruştur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21 - 40 (376) 

'-111-.--.--~------------------qeçnü.ş ols-Wt' 
~ Jlt oldu S.QJIQ ? 

-~.öljJe oldu, 
çiinki 

POKER 
PLAY 
TRAŞ Bİ(AGI 

• 
Jmum Deposu 

S u]u han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 
Ti carethanesidir. 

Eczacı Kemal Aktaş 
KOLONYA VE ESANSLARI 

Eczacı Kemal Ak
tatın 30 senelik kokl -
culuk tecrübelerinin 
ve kolonya ve esans
cılıktaki mutahassı! -
lıiının işte eserleri 

Gönül, bahar çi
çeği, altınruya, fulya, 
yasemin, sonhahra, 
leylak, akşamgüneşi, 
amber. 

S. Ferit 
etiketine dikkat Zarif, sabit, 

ince koku 
isim ve 

ediniz. 
Um. depo: 

S. Ferit Şifa 
Eczanesi Hükumet sırası 

OTEL BRISTOL -
Birinci Sınıf-~-
--Lüks Otel 

Biitüıı lznıirliler burada buluşurlar 

==== T epebaşı Beyoğlu ===:=: 
MUateclrl: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

ÔMER LÜTFÜ'dür 

Aşk, f iisün, 
sehir ve cazibe 
kokuları. 

İzmir:n şerefi ol
muştur. İstanbul sa
tış merkezi Beyo2'1u 
Tokatlıyan sırası 
Anestidis ma2azaıı 

Bu kokuları kim
. se yapamkyor, yapa
maz, yapamıyacak, 
taklit edilemez, isim
leri alınamaz, açık 
o1arak yalmz Hilal ~~~ 
eczanesinde satılır. 

lzn1İr defterdarlığından: 
İssinin verıri borcundan ötürü tahıili emval yasaıllla iÖre 

haczedilen baıturak kestelli caddesinde kiin 33 sayılı deiiraen 
ile 33/1 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren 21 fÜ• müddetle 
satılıia çıkarıldıj'lndan pey IÖrmek iıtiyenJerin defterdarlık 
tabsilit kalemiıae ielmeleri. 2-6-10-14 1267 (598} 

' 

a Mayıs t93& 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

L.1KTİN 
ile başlayınız. 

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

LA kt • Çocukta hazımsızlık, a ın sancı, ishal ve ku~mal:ır 
varsa onları gıdenr. 

Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 
Umumi Depo: 

LUTFi KROI\1 
ECZA DEPOSU , 

Kırıklık, baş aırrısı 
ve bilhassa 

SITMAYI 
kartılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

alınız. 

MARKA 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden aorunw: Yeya sizde bir ıişe alınız 
Her eczanede vardır 

' 
, 

PLATT 
Makina F abrikasımn 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle be:aber aşağıdaki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

Zon;-nlda 
Miden Kömürü 

0,10 yıkanmıt kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakend~ sabş kiloıu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkalade kömürü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Maiazasında bulacakaımz 

Telefon 3937 

lzmir emrazı sariye hastanesi 
baştababetinden; 

Hastaneye 80 adet yerli battaniya ve 800 kilo pamuk ıatın 

alınmak üzere açık ekıiltmey konmuştur. İstekliler battaniye nü
muaelerini ve rtnameleri görmek üzere hergün ve kat'i ihale 

gllnli olan 5 Mayıı 935 Panr iÜnü saat 11 de Tapecikte emrazı 

sarif • haıtanesinde toplanan komisyoıaa müracaatları. 
12-18-25-2 1069 (508) 


