




a Mayı• t••s 

Biraz da 
Beni dinleyin 

Gençlik ... 
İnsanların tapınırcasııut sev

dikleri hangi varlıktır, diye bir 
anket açılsa hiç şüphe etmem 
ki alacağımız c~vap, 0 gençlik .. 
olacaktır. Y eryüzüniin hiçbir 
zenginliği onuala boy ölçüşe-
mez. 

Gençlik = hayat... 
Evet hayat nasıl durmıyan 

bir hareketse gençlik le öylece 
harekettir. Bu bakımdan genç-
lik hayatın ideal şeklidir. 

Bütün çalışmalar, didişmeler, 
&:.opşmalar hayat için olduK-u-
ll& ıöre, &ençlifi• neden göz
leri•iıcle bu kadar sonsuz bir 
değer kazandıiuu kolaylıkla 
anlarız. Yirıninei Asrın en bü-
y6k ınuci:ıcsi iençliii mümkün 
olduiu kadar uzatmaia dayanır. 
Yakin veya uzak, bütün millet
lere bakınız: Hepsi.de ıtözlerin, 
kalpleriu ayni coşkunluk, ayni 
laıkaaçlıkla ı nçli~e çe rildi· 
tini görüraüaiiz. Milletler ona 
tapıyorlar. Onun yaratlcı dina-
mizmine dayanıyorlar. Koca bir 
insanlık tarihini yaşatmak va-
zifcıini üzerine alan odur. 
Buıulan ötürüdür ki, gençliğe 
karşı gösterilen iıtiyak, aevıi 
hayata bailılığın aişanesidir. 
Ya,amıya azmct•iş olan mil
letler ihtiyarlamak iıtemiyen 
daima genç ve dine kalmağa 
a•d içen milletlerdir. Geaçlik 
deyince aklımıza bir yaı had
dı ietirmiyoruı. in.san, YÜcudu
nun yaratma kuvvetini ıail•m, 
verimli bulduğu •üdcletce genç 
lir. İstene yetmiş yaşı•da ol· 
ıun .. 

Kalpleri ıılaima ıençlik ateıi 
ve inanı ile dolu bir millet ya-
rına 2üvcaçle bakebilir. Zira 
hayata bajlantııı sıcvşenıemiş, 
dinamizmi ekıilmemiıtir. Biı, 
en olgua eserleri böyle bir var
hktaa bekliye biliriz. Yoksa 
yaşa•ıya küskü•, yarına iaan-
mıyan ihtiyar iençlerdaa de
iil. .. 

Gençler, mektep sıralarında 
edindiği•İ:ı çalııma itiyadını, 
çalışma zevkini hayatınızı• fe
yizli bir hazi11esi olarak sakla
yınız. Bu itiyadınızı hiç boz
madan bayabn aiır Ye çetia 
yollarıada bir ıportmea çe'fik· 
liii ve coıkunluğu ile varhğı
ıın:ı İ•a•lı, disiplinli bir çalıı
maya ba2-layınız. Bu yolda 
hareketinizin ~ençliii uzat
mıya yardım ettiiini unutma
yıaız. Mevsimsiz bir ihtiyarlıkla 
karşılaşmamak için de ıüvcn
ıi:diie, yeis verici şeylere düı· 
man olunuz. Vücudun hayat 
usarelerini, yani gençliği11i ke
miren mikrop güvensizliktir. 
Bu mikrobun serumu hayat la
boratuvarlar n-.la hazırlanmıştır. 

O sizin elinizde, sizin ruhu
ııuzdadır. Bu serumu kullan-
mayı bildikçe, önünüzde hiçbir 
enı,!el ayakta duramıyacaktır. 

::ı:::>t:n.ç adam 
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ELHAMRA 
FIL.M MÜSABAKASINA 
işrak edenler topladıkları 

(7) kuponla beraber 
KIZIL ÇARİÇE - ESKİMO 
MASKELİ KADıN -ŞOPEN N 

S TANGOLİTA - ÇALINMIŞ 
E AŞK ve BOSNA 

SEVDALARi 
filimlerinden hangisini be
ğendiklerini muvazzah ad

ı es ve imzaları altında 
bir l< ağıda yazarak 

7 Mayıs Sah 
akşamına. kadar kişemize 
getirip numaralı bir kupon 

almalıdırlar. En fazla beie- 1 
nilen filme rey verenlerden 
10 ki,iye muhtelif hediye- ~ 
ler ve 20 kişiye ele zarif N 
hatıralar verilecektir. 

HEDiYELER 
8 Mayıs ÇARŞAMBA 

akıamı saat 21 seans;::Jmıı.da 
kur'a ile da w ıtılacaktır. 

~ 

Ankara, 1 (A~ A) - Türko
fisten bildirilmiştir: 

15 Nisan 1935 tarihinde 
Berlinde Almı.nya ile Türkiye 
arasında hcari mübadlee ve 
tediyata ait yeni bir protokol 
imzalanıaışbr. Bu protokol 10/ 
8/934 tarihli protokolun yerine 
kaim olup 1 Mayıs 1935 te 
meriyete girmiştir. Protokol ve 
bunun ayrılmaz bir cüzü olan 
Klerinf anlaşması 30 Nisan 1936 
tarihine kadar meriyctte ka.la
aaktır. Bu müddetin nihayetin
den iki ay evvel ihbarla fes
hedilmediği takdirde gayri 
mahdut bir müddet için ken
diliğinden temdit edilmiş sayı
lacaktır. Protokol ve Klerini 
anlaşmasının ana hatları eski 
anlaşmalar esaslarının aynıdır. 
Türkiycnin Almanyaya yapaca
iı L11acat s~rbesttir. Yalnız 
yumurta için bir kontenjan ay
rılmıştır. Her sınıftan ihracı 
temin edilen yumurtalar hak
kında daha fazla malümat al
mak için Türkofis ıubelerine 
ve ticaret odalarına müracaat 
edilebilir. 
Almanyanın Türkiyeye ibra-

ı catı ş;mdiye kadar olduğu gibi 
protokola merbut 1 numaralı 

listede yazıh olanlar için ser
bestçe, 2 numaralı listede ya
zılı olanlar için karşılannda 

gösterilen nıiktarlar dahilinde 
yapılacaktır. KontenjanLır altı 

aylık değil bir sene için tespit 
edilmiştir. Protokol ve kliring 

anlaşmasından maada 17 Mayı~ 
1930 tarihli ticaret mukavelc
namesine zeyl olmak üzere 
ikinci bir itilaf imzalanmıştır. 

Bu itilafJa 19 Mayıs 1934 ta
rihli birinci müzeyyel itılafta 
halılarımız için me•ıcut tahdi-

dat kaldırılmıştır. Alman güm
rükleri şimdiye kadar metro 
murabbaı sikletini tespit etmek 

için bunların püsüllerini de na
zara alarak ölçüyor ve bu su

retle metre murabbaı siklcti 
azalan halılarımız tenzilatlı güm 

rük" resminden istifade edemi
yordu. Bundan sonra püskül
lerin hesaba katılmaması temin 
edilmiştir. Almanyaya birinci mü 
zeyyel itilafta mevcut siklet 
ve ebad takyidatı dolayısile 
gı.yct az ihraç olunan halı hı 

bii ve suni ipekten halılarımız. 
için bu takyıdat kaldınlmış ve 
her takvim senesine munhasır 
olmak üzere 1 O kental ithal 
müsaadesi ahnmııtır. Yani bu 
halılardan içinde bulunduiumuz 
sene zarfında 10 ve önümüz~ 
deki sene zarfında mukavele 
feshedilse dehi ilk 4 ayında 
10 kental ithal hakkma mali
kiz. Bu halıların gümrük mu
amelesi müştereken tespit edi
lece tek bir gümrük bürosu 

tarafından yapılacaktır. Halı
lardan mada gümrük resminin 
yüksekliği dolayısi!e ihracatı 

müşkülata uirayan noktaları
miz için de teshilat temid edil
miştir. 

1 Mayıstan itibaren Alruan
yaya ithal edilecek Türkiye 
nohutları yemeklik dahi olsa 
cü'i olan yemlik gümrülc res
mine tabi tutulacaktır. 27Mayıs 
1930 tarihli ihracat mukavele 
namesine baih olan ve 19 Ni
san 1934 tarihli müzeyyel iti
lafa alınan B. konsolildasyon 
Jittesi yerine de cüz'i tadilatla 
yenı bir B. liıtesa kaim olmut· 
tur. 

Bulgaristanda vuruşmalar 

Kars, 1 (AA) - Buıün iki 
saniye süren ~idddli bir yer 
ıarııntısı olmuştur. Sarsıntı 
13-14 saniye olarak merkeı.de 
duyulmuştur. 

Karsta hükümet konalı ile 
birçok yapılan dıvarları çat
lamış, bazı evler ve dıvarlar 
yıkılmııtır. Üç kişi aiır yara
lıdır. Sı:.uıntı merkeze bağlı 
Dinar nahiyesiyle köylerinde 
daha şlddetJi ve sürekli oldu
iundan buralarda birçok ev

ler yıkılmış ve, on kişi kaybol
muş, altı çocuk ölmüştür. Fe
lakit yerine doktor ve sıhhat 
memurları ve yaralıları da ta
şımak üzere de otomobiller 
gönderilmiştir. Şiddetli rüz
garlardan telefon telleri kop
tuğundan zayiat ve haaar 
derece1'İ tamamiyle öğrenile

memiştir. Kars un fabrikası 
Bay Hamit felaketzedelere ilk 
yardım olmak üzere on çuval 
un 2önder•iştir. 

Londı·ada bir Mayıs 
LONDRA 2 (A.A) - 1 ma· 

yıs günü lngilterede sükunetle 

ııeçmiştir. 

••• 
Bir rüşvet teklifi 

K _J_k_h_A_d-.-J--d---1-1-- k Vecürmümeşhüt 
azan J a JSe erin e ö en er ÇO tur Akhisar, 1 (Hususi) - Bu-

rada Osman adında bir şahıs 

B ' lgar hu·· ku""' metı·n·n Bı·r tebl.g'"" 1• inhisarlar idaresi memurların-
dan bir zata rüşvet teklif ey-

Istanbul 2 (Hususi) - Bul- Sofya: 2 (Ö.D) - Yeni Bul- eylemektir. ,, Bundan .sonra, lemiı olduğundan müdür Bay 
iaristanda isyan baş göster- ıar hükumeti dış siyasası hak- Bulgaristanın iyi idaresi için Harun salon tarafından alman 
mİftır. Kazanlık havalisinde kında yabancı ülkelerde yapı- ycnitemel kanununda yapılacak tertibat üzerine cürmümeşhüt 
kanlı vuruşmalar olmuştur. T o- lan tefsirler dolayısile bir teb· de~~şikliklcrden bahsedilmekte. halinde yakalanarak İzmir ih-
şef hükumetine ve bilhassa lii neşrederek hiç bir sınıfa Dış siyasaya ~elince, teblii tısaı mahkemesine sevkedil-
siyasi fırkaların reisleri aley- veya teşkilata mensup olmadı- Bulgaristanın Balkanlarda ve miştir. 
hinde alınan tetbirlere karşı ğını bildirmiştir. Tebliğde de- Avrupada bir banş unsuru ol- Doiruluiu şiar edinen me· 
hoşnutsuzluk iÖsteren daha 11iliyor ki: maia devam edeceğini ve bil- murlarımız, bu hareketleril~ 
bir çok kasabalarda vahim "Biz bütün Bulgar ulusunu hassa komşu devletlerle dostça namuıkarlıklarını bir kat daha 
karıtıklıklar, kanlı hadiseler hükfunetiyiz; maksadımız soysal münasebetlerini iyileştirmeye alana koymuş olduklarından 
el.muştur. Kazanlıkta ki vuru,- sınıfların menfaatlerini telif çalışaca~ını, onlarla anlaşmak rüşvet 'düşüncelerine artık yer 
mada iki Jandarma, on köylü etmek ve uhmın hayatiyet için her gayrete destek olaca- kalmadığı tamamen anlafılmış 
ölmüıHir. 1 kudretini iç bayındırlıia tahsis iını ilave etmektedir. buluamaktadır. 

"'B~ğd;Y"''k;~~~~'"""'"'Oii;PiY~k~~""''"'Ai;·~~ı~;•nmbi~ .. ~~~~d~~ .... 
Ankara 2 (Hususi) - Ka- BugUn Fenerbahçs ile 

mutayın bui'ün:kü toplanbsında Kar,11a,acak B • t ht . Jb h• 
Buiday kanununa ek layihası İstanbul, 2 (Huauai) - Yu- erı a e a Jr yapıyor 
görü~ülilrken müaakaşalar oldu. nae ıampiyowu Olimpiyakos , - • - , -
Bu münasebetle Maliye bakanı bu sabah Atina'dan 2eldi. Avaın kaınarasında istizahlar bir lngiliz 
ıöz almış ve uzun süren bir y ann (bua-ün) F enerbaçe ile 

karşılaşacaklardır. Nazırı nıalftmatsızlık. beyan edi,ror 
cevap vermiştir. J 

Bükreşe gidiyor Londra, 1 (A.A) - Sir Ay- aksamının da nisan ortasında 
Masraf bütçesi res Mosel Avam kamarasinda .sipariş edildiiini Alman hüku-

Ankara, 2 (Hususi) - Dış sorulan bir suale cevabeıt 250 meti tarafında• 26 nisan tari-
Ankara, (Hususi) - Bütçe 

encümeni masraf bütçesini tet
kik etme~e başlamıştır. 

işleri bakanımız bay Tevfik tonluk on iki denizaltı hinde Berlindeki 1n2iliz ataşa-
Rüştü Aras pazartesi (iinü gemisine ait silah ve makina· navaline bildirildiii, ailebi ih-
Bükreşe hareket edecektir. ların noelde, tekne ile diier timal ilk denizaltı i"emisi11in 

altı ay zarfında tamamlanaca
ğından haberdar edildiğini 
ıöylemiştir. TAYYARE SİNEMASI 
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BUGÜN 60000 figfıran, binlerce top, binlerce tüfek, bialerce at, milyonlarca 
VALLACE BEERY ile FAY VRAY ve yüzlerce artist. 

Bütün ltu yıldızlar, .sanatkarlar, malzeme ve para hep 

ViVA ViLLA 
İSTİKLAL UGRUNDA 

Filmi için bir araya ~etirilmiştir 

J 
VİV A VİLLA İspanyol esaretinde, müstevlilerin istibdadı altında ~zilen bir 

milletin istiklalini elde etmek için ~· aptıjı mücadeleyi, ihtilali 
iÖstercn büyük bir filimdir. 

VİVA ViLLA haştanhaşa zulüm -İstibdat-İhtilal-Hareket - Zafer -A,k sahneluile doludur. 

Ayrıca " M l K 1 11 periler diyarında [ iülünçlü karikatör komik ] 
Seanslar heriün 15-17-19-21,15 Perşembe 13-15 mekteplilere mahsus Cuma 13 ilave seans 
Dikkat her ün ıon 21,15 seanıı {ucuz; halk seaaaı ., dır. Fi atlar 25 - 35 - 50 kuru tur. 

Diğer bir saylav Almanların 
bir senedenberi denizaltı iremi
leri inşa ettiklerinden ve hu 
denizaltı ge!Dilerinin bin tondan 
fazla bir hacimde oldukların
dan bahseden bazı beyanatın 
dikkatını celbcdip etmediğini 
Sir Ayresten sormuş, bu söz· 
1cri teyit edip etmiyeccğini 
istizah etmiştir. Sir Ayres şu 
cevabı vermiştir: 

Hayır çok heyana.t işidiyoruz 
fakat bu hususta hiç maluma
tım yoktur. 

Londra, 1 (A.A) - Paskalya 
dolayısilc mesaisini tatil etmiş 
olan kabine ilk toplaalısını 
buırün yapmış ve muhtelif Av
pa meselelerinin müzakeresile 
meşgul olmuştur. Kabine Al
man hükümetinin bahri silah
lanması kararından mütevellit 
vaziyeti tetkik ctmi,tir. 

ıSahHe 3, 

M ı k t ........... . em e e ........... . 
............ Haberleri 
•••••••••••• 

Adapazarında 
Gençlik ve spor 

Hareketleri 
Adapa:ıarı, 1 (A.A) - Spor 

alanı çalışmalarında bbyük bir 

\'arlık gösteren Sakarya spor· 
culan kültürel çahşmalara da. 

- l 
başladılar. Uyclcrinin soy.sa.; 

alanda da yükHlişini ön iş sa
yan Sakarya yurdu bu iş için 

haftanın bir gecesini ayırmı,tır. 
Geçen perşembe ~ecesi spor-

da ahlak, ve cemiyet hayat 
mevzuu üzerinde yurd baıkaıtı 

üyelerle bir koııuşaa yapmış, 

dün gece de yilzbaıı Muhiddi• 

Türk harp tarihinden Ceniiz 
ve Osmanlı Türklerinin çalıı
malarını, istilclil savaşımızla 
bugünkü ulusal varlığımızı nasıl 
elde cttiiimizi, Türkün neler 
yapmaia, yaratmaia gücü yet

tiğini, pek deierli örnek ve 
ölçüleri anlattı. Bu söylev Sa-

karya gençleri üzerinde derin 
izler bıraktı. Söylevden .sonra 

e~lencelcr, danslar yapılarak 
i~ce yarısına kadar cilenildi. 

Aadapazarı, 1 (A.A) - Be· 
lediye meclisi 1935 yılı bütçe
şini 80895 lira olarak orıaylamı~ 
ve toplantılarına .son vermiştır. 
sınopta elektrik tesisatı 

Sinop, 1 (A.A) - Elektrik 

tesisatının mont"jı bitmiştir. 
Sinop yakında ıfıi'a kavuşa· 
caktar. 
Antalyada bir katll aslldl 

Antalya, 1 (A.A) - Parası

nı çalmak için arkadaşını öl

düren Manavgatın Karabuk kö
yünden hacı oiullarmdan Ah
met otlu Mehmet idam edil
miştir. 
lspartada bUyUk ,enlik 

Hazırhğı 

İsparta, 1 (A.A) - C. H. 
P. vilayet idare heyeti topla
narak 9 mayısta açı lacak olan 
dördüncü hliyük parti kurulta
yının açılışı münasebetiyle yurd 
içinde büyük bir şenlik yapıl
ması işlerini konuşmuş ve par
tinin en küçük kollarına va
rıncaya kadar o iı!Ünc ait ya
pılacak i ler hakkındi. direk: 
t .fler vermiştir. Bu büyük gü
nün kutlulannıası için şimdi
den Cumhuriyet halk partisi 
bütün teşkilatlatlarıyle hazır
lıklara · başlanmıştır. 

inebolu'dan ihracat 
İnebolu 1 (A.A)- Nisan ayı 

içinde buradan yabancı mem
leketlere yapılan ihracat 242 
ton 50.900 Jiralı1' yumurta İs
panyaya, 56 ton 11.600 liralık 
yumurta Tiryesteye, 20 ton 
2.100 liralık Elma İskenderiye
ye, Türk · limanlarına yapılan 
1989 ton 78.950 liralık muh
telif eşyadtr. Yapılan ithalat 
muhtelif memleketlerde 700 
ton 113.000 lira dej'erindedir. 

Hal kevıerlnde 
Isparta, 1 (A.A) - ~~lkcvi 

idare heyctlerile şubelermın se
çimi yapılmş ve bu kollar yeni 
çalışma proıramının tatbikine 
geçmişlerdir. Halkevimizin açtı--. 
ğı müzeye çevrenıizde yerleri 
beJJi eski eserler taşınmaktadır, 
Müzenin zcn~inlettirilmcsi için 
bu hafta içinde büyük bir top
lantı yapılacak ve halkın hu işe 
ilgisi artırılacaktır. Şehrin bü
tün eski e~eri severlerin bu 
kola yazılmakta, müzenin zen
ginlctlirilmcsine çalışılmaktadır. 

Denlzllde fırtına 
Denizli 1 ( A.A) - 30 saat

tanberi kuvvetli bir rüz~ar eı
mektedir. Fırtına halinde devam 
etmekte olan rüzgar bailara 
ve meyve aiaçlarına ıara.r Yer
miştir. Hava ısınmış ve ıölic· 
de ııf ırın üstünde 27 dueceyi 
bulmuıtur. 
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- 37-

Yine servetinin son döküntüsünü 
Kunıarda h1rakarak miivazenesini 

Bozan bir dımağ değil ın!? 
Çook ... 

- içini aç derdini dök Ka
' •··· Söylenen acılardan çok o 
acıyı paylaşabilen bir dost in
sana hafiflik verir. Ben de se
•İn her elemini paylaşmak is
tiyorum. Sana bir anne, bir 
at.la olayım ıstermisia? 

Kaya bu anne sözile bir 
kerre Cialıa titredi. Amayı ken
dine (an•• etmemek için de
iflaidi ki her ıcJi r6ze almış. 
babaaile çarpıpmıfb. Heyhat .. 
Şimdi iHf.. Guçek cnne gibi 
lzülea, rk yqlan•ı silen ba 
•Yİaali .özde ae aacak bir 
t...W buluyor~•· 

Saat durmuyor ifliyor, ifli
yerd11 : Üç, d~rt. Mf ... 

Ancak beft•n •oara idi ki 
Erkal yorpa bir 1ıalde ıö

rladtL 
Kaya her ,eyi uautarak i.Jeri 

abldı: 
- O . . . Nihayet reldiniz 1 . 

Fakat ae4en be11im fiyitmeme 
••11i olduauz ? 

- Çft•ke Kayanın habaıı
•• her vaz.ifeJi ben yapmak 
Wtiyordum .. 

Küçük elleri Erkul'un aYYç
lannda kilitleatli.'GözJıriıai ka
padı, ltir iki dakika ae11iz 
b6yle kalcla. Gözlerini açtıiı 
Talut Erimi'&. Araa'ma ara
aada eldupaa laaynt etti ! 

O vakıt doğruldu .Erkula 
dikkatla baktı.. Bir anda her 
ıeyi aala•ak merakile. 

- Nerede ve auıl oldu? 
Aalatıaa:ı detli. 

- Nerede? Ve DU1l? Erkul 
ı••ç kıua •akıadım anladı, 
Kaya baD&auua ltllttııa r•ceyi 
aerade reçirdi;i•i anlamak iı· 
ti yordu .. 

Ba aorıa öaüade bucalıyor, 
auç kt~ 

BaLu ı•n• Y&nDJ biıtüa ta
puJarıaa kadar komar mua
..acla barakarak •liYaxca .. ini 
bonaut dlaüy ... kea .. Diye ılSy-
1-ek pek Jrilçtll. lu a;ı.. yi
kii keadi omuzlarına yilklea
mit ıibi auauyor cevap vermi· 
yerdu. . 

- S..uyeuuau:ı laay Erkul? 
Sorpma ceYap vermek onun 
6lllmilall duyurmaktan daba mı 
güç?. 

Erkul acı bir tavırla: 
- llatimal, dedi.. 
Kaya rayri ıuuri bir hare

ketle: 
- Anladım, demek yanıl-

mamışım., Erkul genç kızın 

gözlerinde derin bir nefret se
zer gibi olmuştu. 
Acıyan bir sesle: 
- Zavallı Kaya, ~miadın öy

le mi? O halde söylemek iste
meyi§imin sebebini de burada 
aramalısın yavrum. Babanın 
ölümünden ziyade bu kazaya 
sebebiyet veren perd ~ arkası 
çirkinlikleri bilmek çok acıklı
du .. 

- Haklwuz var bay Erkul.. 
Hem bu acı o kadar aerin Ye 
o kadar sivri ki ötekini yüre
iimden siliyor. Artık ona acı
mıyorum. Aacak dediiiııiz ~bi 
bu perde arkuı çirkialiklere 
yüreiim yanıyer. Bu dakika 
perde önümde kımıldıyor, büs
bütün açıbyor. Şimdi vak'ayı 

siı:e görmü~ filti ben ıöyleyim. 
Yine kumar masası.. Yiae 

herşeyini hatti cebindeki bir 
iki parça matın son döküntü
leri olan tapu senetlerine ka
dar yeşil masada bırakmak 
pşkınhjı içinde müvazeneıi 
bozulan bir dimağ değil mi? 

Arna Kayanın saçlannı ok
Jlf&rak: 

- Zavallı çocuk acından ne 
söylediiini bilmiyonun her· 
halde senia baban oldup için 
adına sayiİle anmalayıı:.. Suçu 
ae olurıa olıun zavallı bu su
çua açırlığıaı bayatile ödemit
tir. Sen içinin zehrini bir biriıae 
katarak bot yere üzülüyorsun 
yavrum. •• 

- Baban! Bahan! Gen' kız 
fiddetle yerinde• kalktı. Hayır 
bay Erkul ltabaa dediiim bu 
adamın babalık ödevini pek 
feaa ödeyerek göçüp ıitıneai 
itana eerçeği söylemek, böyle 
~ir adaawı kızı olmatlıjımı 

bildirmek Uteiiai veriyor. Eli-
nizi yüreiime hoyuauz, ne 
kadar ıiddetle vuruyor de-
jil mi? Fakat bu vunqta ba
haauıı •even bawına ailıyan 
bir HVF çarpıntıaı deiiJdir. 
Bu dakika Ferit amucamı hiç 
•evmedijimi aıılıyorum. Çünki 
sevgi, kanla deiil, kalpten 
relen duygularla fikirlerin 
birl~meaiyle olur ... 

Erkul ve Ama hir ağaıdan: 
- Ferit senin baban deiil 

mi Kaya?. 
- Hayır!. Hayır .. 
Genç kız çekmecesini açtı, 

a11nesin mektubunu uzatt: 
- Sonu Var -

Stcaklar acla•aiulla baıb.. PJij meniaıi relmiıtir. Bütü• Av
rwp~ J»ll~~·· ıiadidea dolmıya l.aıladıiı hat,er alınıyor. 

IUim ltincak Çeı•e plajamızda da ıüı:el ~iti' ltafl .. ak 
IHrec:Ur. 

Atina 3 (Ö. D.) - Mübalif 
parti reislerinden isyan hare
ketile alakadar olarak mahke
meleri çok derin ilgi ile takib 

Bay Papaa1ıastasyo 
edilmektedir. Bu münasebetle 
uyana karışmamı§ olan müha
lif reislerden eski dıı bakanı 
B. Mihalokopolos şu beyanat· 
ta bulunmuştur. 

Ben şahit olarak çağrılmadım. 
Fakat ç.airılsaydım siyasi re
islerinden B. Kafandaris, Pa
panastaıyu, Milovas, T ofulin 
ve Gonatasm isyandan haber
leri olmadığı kanaatını bildi
recektim. Bunlarla B. Venizeloı 
aruıada fikir ortaklığı olmadıitnı 
çoktan beri bilirim. Öte taraf-
tan B.Venizclosun isyan yoliyle 
vaziyete hakim olmuında 

j bunların hiç bir meafaatı yok
tu, zira siyasal vaziyetleri iti
barile ehemmiyetleri azalacakb. 

Ulusal birlik adı altında 

Ajanıının parlameno muhabi
rinin haber aldıima iÖre B. 
Makdoııald bua-ün avam kama
rasında dıı siyasa hakkındaki 
müzakerab açarken İngiliz hava 
kuvvetlerinin arttıitnı ıöyliye

cek ve hava kuvvetleri bakımın
dan hiç. bir zaman Almanyadan 
aıağı kalmamak husasunda B. 
Baldviıa tarafından 28/11 gün
le•ecinde içilen andı tekrar-
hyacakbr. Durumun ge.-ektir
diii yeni artırma masraflarına 
~arşılık olmak için beş milyon 
lngiJiz liralık fazla tahsisat 
verileceği söyleniyor, Bn para 
hava bütçesine daha önceden • 
konmuş olan 20,996,007 lngi-
liz lirasının üstüne katıla- • 
caktır. 

LONDRA 2 (A.A) - Liba
ral partisinden Lord Staohop 
dün avam kamarasında demiş
tir ki : 

Direr hükümetler aibi lnıi
Jiz hükümeti de arsıulusal 
bir kuvvet fikrini nazan 
itibarc almaia hazır deiiildir. 
Lord Stanhop Lokarnoda akdeM 
dilen gayri askeri bir şekle 
sokulmuş Rhin nehri mıntakası 
meale.inin diier bariş andlaı
malarının ortaya attıj"ı mesele
lerle telif cdilmiyeceğiai söyle
miıtir. 

Loııdra, 2 { A.A ) - Avam 
kamaruaada bqhyacak olaa 
mlıakereler arifuinde Jordlır 
ı .. ,...... .. ............ ., ... 

f'ent Amr 

ki ülkenin müsellilı lruv•etleri 
artık siyasaya kantmıyacaklar
dır. Memleketin ıiyual adam
lan olan bizlerin de yazifemiz 

!dama mcıhkum edileceği 
eannedite" B. Gonalaa 

eski kaYplan unatarakOlkenia 
ytikaelifi•e ıükfinetle çıhtmıktır. 
Eier bunu yapmu,kaYgalara de
Y&lll edenek, Y uaaiatu ha-
rap olacaktır. lhtırularaaa lal
kim olamıyan, uluau idar•J• 
layık dejildir.,. 

Atiaa. 2 (A.A) - Meb'usaa 
reisi B. V ucukis eski dıt ifleri 
bakanı 8. Makmaeı •• .. ki 
Trabzon metropolidi Biri• Aa
toz B. Kafanclariı ile B. Papa
Anaatasyu lehinde şahitlik et
miflerdir. Şahitler bu iki zatıa 
zabitlerin siyasaya karıımala-
rıaa hatti bir çok kereler V •
dizeloau• bile plıama muhalif 
bulunduklannı ıöylemiıler~ir. 

.:s mayıs 1939 

Tarihten 
Bir yaprak 

:::=3 
ı-

lbrahimin Odunu 
Devlet lşlerlna tekad

dUm ediyordu 
lstanbuldR sultan lbrabime 

takdim edilebilecek kadın, gürı 
ieçtikçe azalıyordu. Bu kor-

kunç çılgının arzusunu tcıkin 
edememek büyük tehlike idi. 
Devlet işleriyle u2'raşmamuını 
•enfaa.tlerine daha uypn gö-

ren baıta Kösem sultan, Cinci 
hocaya endişelerini anlattı. 

Nihayet zırdeliyi Edirne'ye 
seyahat içia kaadırmaj'a mu
yaff ak oldular Devletliiaün E-
dirneye j'ideceji ili.il edildi!.. 

Edime yolunda her konak 
yerinde binbir türffi eilence· 
ler tertip elunuyordu. Bu ıu
rıtle hiç Yakıt kaybetmeden 

mütemadi cümbiiflerdeıı ibra· 
himin ~öalü tazeleniyor, ıani 

tak41ia edilen cariyelere karşı 
gittikçe artan bınt bir t6rlü 
yabımak bilmiyordu. 

Ciaci hoca her eilenti esnasın· 

da bir kenara çekilir, ibadetle 
uirqır ıibi 1ıörünürdü. O fÜD 
ne cinlerini toplalDlfb. Çok 
fazla mqrul rörünüyordii. Mü
temadiyen okuyor, üf)iyordu. 

Haliade \telli bir telif •ardı. 
Hocaaıa bu Taziyeti İbratwaia 
rö:ıiinden kaçmadı. Merak etti. 
Hoca mütereddit anlatb lbrahi-
mi claiaa Ye her cihetten siyanet 

•• m.ahafaza eden Cia serdarile 
ilirlftOiG•ü Te cin aerdannıo 
İbrahi•İ• Edimeye seyahabnı 
taniye ettiğini bundaki hik
meti anlamak içia çalıfmaktı 
olduj-unu ıoyledi. Kösem ka· 
dıncla bocanın imdadıaa yetifti. 
E4iraeye aeyahatıa iyi bir aeti
ce •erte.pi, yolda her konak 
mahallinde eylencelerle çok hoş 
Yakıt geçecejini ilive ettt 

Ed.irneye bir hayli konak 
uzakta haYaıı bozuk bir yerde 
çadır kuruldu. Y eaiden çıliınca 
ejluceler huarlaadı. Bir kaç 
kouk mesafeden, naiplerinin 
riyaseti altıada relen bir yar
dakçı kafilesi konak mahallinin 
haYU1aıa feaahiından balaaet
bler. Biraz ilerde suyu ye \,il
hasıa havası çok iÜZel bir 
auire bulwuluiunu söyliyerek 
otap orada kurulmaıını tav· 
siye ettiler. 

Naibin ltu rayreti lt.ralıi•i 
ıazebe ietircli ve: 

- Behey nank~r. mülkümde 
~ İ8tediğim yerde oturmak baaa 

.& yaraıırken HD mi mui ola
~ · caluın? Alın bunu çarmıha ıe ... 

4 rin, dedi .. 
' ~ Ediraeain erleDce husuunda 

lataabuldan ıeri kalın yoktu. 
vakit ahenk içersinde reçi

' yordu. Birgün Sadra:ıam Kara 
fMuatafa paıa meclisi hassı top-
' uııtı. Serhat umuruna; menı

, ' leket i,Jeriae· taallük eden hu· 
ı • ıusat hakkında müdavelei ef

klrda bulunuyorlardı. .. 
\:• 

Bu 11rada Boıtancıbatı ko-
t'a koşa 2 elerck padişahın 
~kendisini acele , istediğini , di-
Yanı daiıtarak hcman yetiş -

İnyif i= lıa 1'fL f ilosu .t mesini bildirdi. 
ile meşgul olmustur. Liberal- baıtan gözden ıeçirilmcıini İbrahim, soluk soluğa huzura 
lardan lord Davis Cenevre istihdaf eden· bir hareket uyaa- çıkan kara Mustafa paıay• 
andlaşmasının on dokuzuncu dıracak teşebbüslerde bulun- ocakta yanmakta bulunan odua-
maddeıi hükümlerine uygua mayı hükftrnetten diler yollu lan 1röster diye irade etti: 
olan andlaşmalann yen ı ltir takrirle müzakeratı açmıttır. - Bu odunlar İstanbul odu-

Fransız - Sovyetler ittifakı 
Paris, 2 {A.A) - B. Potem- 1 

kin F ranıız - Sovyet andaı
masını imza etmek üzere düa 
akıam saat 9,30 da hariciye 
aezaretinde B. Laval ile buluı
auıtar., Andln...-•ın metni 
doıt devletlere teblii edildik
ten 24 ıaat ıonra aeıredile

cektir. 
Paria, 2 (A.A} - Fr .... ı -

Sovyet analaşması imza edilme
miştir. Sovyet elçisi hariciye 
nezaretinden çıkarken, hiiku
metimle bir kerre daha temas 
edeceiim demiıtir. 

Pariı, 2 ( A.A ) - Rua -
Franııı: iki taraflı yardım a•d
laı•uıaıa Frusız •• SoTyet 
metialeri dOa Laval - Potem
kia müıakerelİ eıaa11ada tet
kik e4•iftir. 

au ıibi parlak yanmıyor.. Ya
hana Jaf eder durursunuz, be
aim odunumu düşün•essiniz, 
hen böyle tekisüller istemem. 
Varın latanbuldan odun 2'etirin. 

Muhiddin Batu 
••••• 

Cep karıfltran yakalandı 
HükU.et kooajı içinde nü

fua tlairesi önüade it için relip 
kicleDlerin ceplerini karııtırdıi• 
(lriilea aab,kahlardaa Eyyüp 
ejl• Kere• yakaıa••..W. 
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Amaz erkeklerin • • 
ıçın, 

z·yare · i ul ed 
bekarlar 

ıl a ir def , neslin sönmemesi 
ler. Senenin 364 gününü cenk ve 
senede bir gün aşk ve şehvet 

avla geçiren 
güıiüdür .. 

bu 

Amazon adını, az çok tarih 
okuyanlar: bilirler. Kadınların 
hakim olduiu koca bir ülke. 
Kadınlar Ata binerler, cenk 
ederler, hükümct sürerler. Fa
kat bu esatiri Amazonluuı za
manımızda yaşadıiını kim ta
hayyül ederdi?. A idaki se
yahat hikayesi bizi işte böyle 
bir ülkeye getirecektir. 

* • • 
Riyo de Janeyrodan kalka-

rak Brezilya sahillerinde on 
\,eş gün seyahattan sonra Be
lem şehrine vardık. Çold:anberi 
şöhretini duyduğum esrarengiz 
Am2zon ülkesini nihayet tanı
yacaktım. Jumunda vapuruna 
binerek Monaos meukiine k 
dar dünyanın en büyük nehir
lerinden olan Amazon ırma~nı 
takip edecektik. İyi bir talih 
neticesi olarak Vi\pur doktoru 
Pareviaya takdim edildim, bu 
zat Amazon ülkesini tamamen 
tanıyordu. 

Dört gün sonra vapurumuz 
ırmağın sanmbrak dalgalan 
üzerinde durmuştu. Kızıl deri
liler av derilerini satmak için 
ıundallarile vapura gddiler. 
Kısa fakat mütenasip endamlı, 
bakır tenli, elbise olarak sade
ce bir peıtemal sarın ış insan
lardı. Çeşit çeıis darileri önü
müze yıidılar. Ba:r.ılan bilknI
müş kollan üzeriadc, serbut 
olarak çok fliıel kuşlar tutu
yorlardı. 

Fakat en çok dikkatimi çe
ken fey, ikisinİll ltoyauna asılı 
olan •• yetil Pınlblar saçan 
tuşlardı. birkaç. ay evYel Riyo 
de Jaaeyro müxuinde bUDlara 
benzemiyca taılan hayran hay
zan seyetmiıtim. Doktor baıaa 
izahat verdi: 

- Bualara muyakitaı dvlet. 
- Aceba ıatmaz1ar mı? 
- S.yhude zahmeti Dünya-

nın albnlannı verseniz blsm 
yerine taııdıklan bu taılan 
vermezler. lunları her derde 
deva sanırlar. 11 Cenraver ke
casız katlınlar ülkesinden it ael
diiini ıöylerler. 

- Aceba Amazonlar mı? 

Dotruau ben bunların men:u
diyetine inanmam. 

- Ben onlar hakkın a bil-
diklerimi size söylersem ,up
helcriaizi yenmi~ olurum. 

'Eeıckkür ettim. itte Baaa 
verdiii malümat: 

Amazonların esrarı 

Amazonlar ilk önce dört asır 
evvel keşfedilmiş ceniaver bir 
kabiledir. Bunun hususiyeti, 
leşkilibnın tamam.ile kadın teı
kilib olmasıdır. Bu cengaver 
kadınların tabii olan komşu bir 
aşiret yerlileri, yalnız. senede 
bir kerrc ırkı temadi ettirmek 
için iözükürlcr. Bu bir günlük 
l.aruri vazifeye kar ılık olmak 
Üzere kadın muharipler tara
fından her: tecavüze karşı ko
runurlar. Bu bir günl-k temas
lardu doğan kızlar Amazonlar 
tarafından büyütülür. Erkek ço
cuklar iıc ya doğar doimaz. 
61dürülür veya ertesi sene ba
balan olan yerlilere teslim 
tdilir. 
Muaklı bir hikaye idi bu .. 

fakat doğruluiunu ispat eden 
birşey yek. Doktor hikayesinin 
aşağısile şüpheleri daiıtacaitnı 
b:Jiyordu. 

- Bunlar lıpanyol istilası 

• • 
ıçın, 

zamanında ınka imparatoriu-
2'tmdan göç.etmişlerdir. Bunun 
içi Amazon vadisindeki bütün 

diğer yerlilerden daha yüksek 
üir medeniyetleri vardır. Bu 
göç.ün sebeplerine gelince, bu 
kadınların kocalarite çarpışan 
İspanyolla r a 
csır olmak 
isteme ~kleri 
farzedilebilir. 
Erkeklerini n 
iCV ek mu
kavemetine 
kız n kadın- · 
far, kendi i -
tekleri ile 
göçedere k 
erkeksiz bir 
cemiyet kur- ' 
mağa karar 
vermiş olma· 
hdırlar. 

Diier bir 
f arziyeye gö
re ise bu ka
duılar İnkas 
imparatorlu -
ğunda günc
şın hazine
lerini saklı

yan bakire
lcrdi. İspan
yol is t il a s 1 

.sır.as da kaç 
hlar.. Be.a d& 
aiz.in aibi §Üp 

he ile karşı
lıyorduın b.u 
hikay c 1 eri • 
Fakat bekle-

ailmiyen bir 
hidiH fikri
mi dciiştirtti. 
Kadınların 

.. esiri 
-12 ıene 

T&r. Doktor 
•ektebinden 
yeni çıkmış-

tım. Ailemin , 
oturduj'u fU Manaos şe1ıri haı
tabaneaine tayin edildim. Altı 
ay ıoara yolda bulunmuş bir 
hasta ıctirdiler. Bu bir Porte 
kizli idi. Bilmem neden buna 
alakadar oldum ve kurtarma-
2'a çalııtı•. Fakat on beı iÜn 
soııra öldü. Bununla beraber 
keadiaine olaa bailılıjımı an
lamıı olacak ki ölmezden evci 
bana macarasını anlatmak is
tedi: 
Adı Manoel Silva idi. Arka

daşlarile Alhn ararken Ama
zon ırmaiı kollanndan Topa·· 
na ıuyunu güçlükle P.knıışla.r
dı. Avculuk ederek geçiniyor
lardı. Bir iÜn ManoeJ bir av 
arkuında koşarken yolunu 
ıaşınr ve Konibos atlı yerliJe
rin eline esir düıer. Bunlar 
zayalJıyı günlcr:ce uzakta olan 
kendi karar kahlanna getirir
ler. Adamcaiız çok uysal gö
zükerek onlann nezaretini gev
şetir ve kayıklanndan birile 
kaç.mağa muvaffak olur. 

Silahsız ve erzaksız bu ka-
çış bir delilikti. Macara-
sını takip ettiği dere çok . 
geçmeden kocaman kumset
Ierinc kar_şılandıiından Porte-

izli kayığı bırakmaia mecbur 
kalır. Günlerce yabani meyve
lerle geçinerek serseriyane do
laştıktan sonra mecalsiz kala
rak bir ağacın dibine düter. 
Sabah ti:ı seslerle uykusundan 
uyanır. Bir de huar ki yay
lar ve oklarla müıellilı yirmi 

kadar çıplak icadın etrafını al
mışlar, Kendisini bir sedyeye 

yerleştirerek kamplanna gö
türürler. 

Burada ıürü sürü kadınlar 
esırın başına üşüşmüşlerdir. 
Bunlar· hiç. beyaz insan görme-

yapar. 
İhtiyarlara ielince, çanak 

çömJek yapm•i• ve balıklan 
hazır lamaia a yrılmıflardır. Bun• 
lann hepsi Kişna diliai konu
ıurlar ki bu da And daj'lanadan 
indiklerini teyit eden bir de-

1 

.Amm.mıla.ı iilkesitıitı ktt§ları 
mitlerdi. Bu getirilenin sarışın fildir. 
olmaıı Ye uzun bir sakal taşı- Kraliçenin kıhjı Portekizliyi ,.. 
muı bunları bilhassa teshir et- teahir etmişti. Bqı büyük ttiy-
miıti. Ona gökten inmiş l>ir ler tqıynn bir başlık.la sanla 
mahlfık uyarak öldürmediler. idi. Kulaklannda Albn kölçcleri 
Fakat kaçmaması Iizım ıele- asılı idi. Bir kaplan derisi b.-
cejini anlatarak nisbi bir ıer- liae sıkı •ıkıya sanlmış., sai 
besilik bahşettiler. Kad.mlann baldırmı biUbütiin çıplak hıra- . 
tubajı idi, fakat kölesi dejil. 

lyiJqincc, ea iyi terait için
de tekrar kaçmaktan baıka dü-

fÜncesi olmadı.Bu fırsat dört ay 
ıonra, zifaf ıenliklcri esnasında 
eline geçecekti. Bu müddet 
zarfıada az çok dillerini ö2'rcn
diğindcn ilk önce anlıyamadıiı 
bir çok şeyleri anlamışh. 

Bu kadınların iarip hayatı 
hakkında bana yerdiii malü
matı bildireyim: 

(Ece) Koya 
Bunların malları mü~terektir. 

kıyordu. Profili çok saf ve et
var ve harckAtı ıon derece 
haşmetli idi. 

Portelrizliain verdiği ma-
lumata göre buııılarıa evleri 

mak iıteılikleri zamu bunu 
kullanırlar. Böylece kaplaaları 
yakalar Ye sonra terbiye ede
rek büyütürler. Manoel kra
liçeyi arkasından köp~k ıibi 
takip eden serlaut kaplaalar 
ıörerek oldukça kork.uttu. 

Cenaze merasimi 
Erkeksiz kadınlar llk..mde 

kaldıj'ı müddetçe Maaoel lar
mızı bikirc1erden lı:tiriain ce
aaı.e merasimini i'Örmiiftür. Şa · 
fakla laeraber alay toplamnışh. 
Ölü bilezik, serguç, renkli tüy
ler ilbi ıüılerl süsl nmişti. 
Ôliiyil bir tabuta koyarak 
omuzlarına aldılar. 

Bunlar ölüleri topraia göm
mezler. Ajaç kovuklarıaa ka-
parlar. Bakirenin koaulacaiı 
kovup yalnu kraliçe ile ta-
butu laflyuılar görebilirler. 
Dij-erleri daiıJırlar. Bu •era
aimde kraliçe ve clijer kadıa
lar ıealik elbiseluüü S{İyerler 

iri ea aadir KUf tüylerile •Üı-
lenmiftir. ' 

Zifaf Alemlerl 
Bir •abah kabilenia prül

•emiş heyecanı Portelrixliıain 
dikkatine çarpmııtı. Nisan so
nunda idi. Bütün Amazonlar 
yaban meyvalaıile keca ağaç.-
lan ıürükliyor1 büyük meydanı 
bunlarla süsliyorlarclı. Bu ha
zırhiın maoasmı .Maı:ıoel çok 
geçmeden övendi. Her yıl 
Amazo•lan ziyaret eden Unı
bamba kabilesi erkekleri iiç 
tüne kadar aeleceklerdi Ma
noel bu coıkuıduktaa istifade 
ederek keadisi için firar yolu-

ıüzel yapılıaıı olup havaya 
deiiştiren ıeniş pencereleri 
vardır. En büyük bina tama
men taıtan olup iki tarafında 
ayrı daireler vardır. Burada 
asıl Amazonl•r, yini 'bakireler 
oturur. Merkezi mabed olup 
Manoel buraya girememiştir. 

Burada yalnız Koya oturur. 
Şahin, bunların tapındıklan 
kuştur ve Koya'nın batlıiı 
ıahia tüylerile ıüalenıniştir. 

El ı,ıerl au hazırlıyor 
ihtiyar kadınlar, çanak ç.öa- llu.Göze çarp 

lek yapmak için çadırlar alba· madaa bir 
da çalışırlar. Manoel bunları kayiK"a silah 

olan yirmi kadar bakireye H· 

birli karanca dolu eldiveııler 
iİydirildi. Bu lar müthiş ipe
lerin işkencesine ıes çıkarmı· 
yarak talı ül ettiler. Bilerek 
ölümü kabul etmiılerdi. 

Sonra veni kraliçe •eçildi. 
Eski kraliçe bir ıahin ıalıverdi. 
Y cdi bekire yaylarını ıererek 
oklarını kuıa atblar. Biriıi isa
bet ettirdi. Kuıun cuedmi kra
liçeye kctirdilcr ve oka baka
rak aluu tayin etti Ye yui kra
liçe oldu. 

Sonra erkekler, istifa eden 
kraliçe ile zifaf er fini kazu-

ak için kofllY• bapdılar. 
atlanın toz bulutlan içinde kot
turuyorla:-dı. Emsalsiz çe~
te hir vücüdu olan ıe•ç lsr 
erkek biriaci ıeldi. Kndiçey• 
bir çiçek uatb. O çiçei\ aldı 
ve tahtuad .. merek yeriai yui 
kraliçeye bıraktı. elllinlerini 
çıkardı ve aafis 'riic du çırçıp
lak ırözllktü. 

Soll!'a içki llemi bafladı.Son 
derece şebTete gelu bir takım 
Urubamba erkekleri bir keaa.r-
da bir harp dauıaa batJadı
Iar. Sonra, tefak yaklqırkea, 
bekaret yeminleri nihayet bu
lan bakireler erkeklerle bırlikte 
en yakın röl kenan • yollan
dılar. Tabii bunlardan baıka 
k 0 se 'Zifaf enuiminde hazır 
bulunmıyacaktı. 

içkiler tesirini yapmııtı. V.ü
cutJarı ateş içinde, bütün hiı· 
Jeri kamçılaamıı olan ,erkekler 
Y'e bakireler ~eceyi .c• delic~ 
bir tehvet ll .. indc reçire
cekludi. 

Ölüme dajru firar 
Ayni gece Maaoel firar etti. 

önünde ~··mi 
dört saat •ardi. 
y egin• lnaidi 

.. amaxoa aebriııe 
yarabiJmekti. 

Bir ay ıonra, 
bafka kızıl deri 
lilerin eline esir 
düıecek oldu fa 
kat oklarındaa 
kurhılda. '";e

Her biri ihtiyaç derecesinde 
istifade eder. Çocuklardau ih
tiyar kadınlara kadar hepıi 
çahşır. Bir kraliçaları var. Bu
na Koya derler. On bet ile 
yirmi bcı yaf arasındaki ienç 
kadınlar en a~ır işlere ayni· 
mıştır. Avcılık, balıkcılık, çift
çilik iibi, bunlar hususi bir 
sınıf olup bakire kalmaları 

mecburidir. Demir iibi bir 
disipline tabi olarak Ko
yaya körükörüne itaat eder
ler. Kraliçe, arkadatlan ara-
11nda. bir çok mukavemet ve 
kahramanlık tecrübelerinden 
sonra seçilir. Saltanatı ancak 

yakından iÖrebilmiştir. Zira ve erzak dol 
gençlere yaklaımasına müsa- durmaia mu-

L........;..:_ııı....t.;l'.~-.:.......~...__......,_..._~ ;;_.::--~__,. mir bünyeli bir 

bir kaç yıldır. 
Yirmi beş yaşından yukarı 

kadınlar ırkın sönmemesi vaz.i
f esiyle mükellef olup yılda bir 

.. defa kendilerini ziyarete gelea 
yerlilerle birleıirler. Bualara 
çocuklann büyütülmHile bva
bet hafif itler Yerilir. Kumq 
dokurlar Ye muhtelif biblolar 

ade edilmiyordu. İhtiyar ka- vaffak oldu. 
dınlar bir taraftan da kıılık Şafak vakti, ileri bekçil~r 
konserveler hüzırlar. Niaayet boru sesiyle yerli erkeklenn 

Amazon topraj'ına ayak bas
zehirleri toplamak yiae bun· hklan•ı haber verince kraliçe 
ların iıidir ve bu pek tehlikeli 
bir ittir. Ufak bir tırmık zehirin en suılü elbiseleriyle meydana 

gelerek tahhna çıkh. Baki-
vücuda geçerek ölüm vermesin& 

reler, sol kollannda bir kalkan 
sebep olur. ihtiyarların hayab mızrak taşıyarak kraliçenia ya-
a-ençlcr kadar kıymetli sayılma· nıua izildiler. Nihaytt Uru-
dığından bu iş onlara bırakıl· bambu erkekleri i~ldiler. iki 
mışbr. Bu müthiş zehiri Ama· ymdea fazla idiler. Hepıi diaç 
zonlar oldanna ıürerler. Diier ve kıvrak adamlardı. 
'bir zehir de uyutucu bir macl- · Meydaaa ıeliace, kraliçenin 
dedir. Bir hayvan veya insan &aiiade secdeye yattılar. Soara 
bunu tapyan bir okla hafifçe iki takıma ayrılarak Amazoa-
yaralaua hem .. uykuya dalar. lana arkasına yerleftiler. 
Kadıalar avlarnu c~yakala- Beklret 

adamdı. Amma ukaTemdia 
bir haddi var. Eğlt11celi seya-
hatın sonuna vardıiı zamaa, 
ölüm artık onu seç.mitti. P•r
tekizli Manoel Lilvaaın mace
rası böyle bitti. 

Doktor sordu: 
- Şimdi erkelaiz. kadınlar 

hurafulne inaaıyor: musunuz? 
- Çok teşekkür ederim 

dedim. O kadar iııamyorum kİ 
yann milyoner olıam. ilk ip. 
onları bulmak için ir keıif 
heyeti kurmak olacak. 

- O zaman beni unutmaı
snuı, umarım. 

- Elbet! Kerjoya delicuiae 
işık olduiuauzu ıöriiriem pek 
muut olaca~m. ... 



ve san'at sahifesi 
Holnood'ta bir toplanb 1 

Y ldıZlann adları etrafında Dediko
dular, skandaller duyulmıyacak mı? 

ViVa Villa 
Herkesi hayrete düşürecek dere
cede yapılan bu film milyonlann 

Başarabildiği bir eserdir 

Ahlak cemiyetlerinin beyannamesi Güzellik pro
fesyoneli on bin genç kızın zot bayab 

Para, lıer ıeye hikU. olan 
Ye her t•Jİ yapaa para olcl.uk· 
tan ıora, bilhaısa Amerikalil1&r 
alallara 4Ul'pllluk verecek bil-

i 
J1k itler yap-'ft&n hiç çe
ldamulw. ç.rp.ba günb
.dea itibaren Ta71are sinema
llnda ıııaterilm•ie ltaılanaa 
Vift-V-dla " ı.tlldil ufrunda ,. 
filmi ele ~. milyonlarca do
lana ıarfı ile yapılan akıllara 
tlUriıualuk verecek, herkesi 
haynte dlftlnc•k bir filimdir. 

Ba filillide bq rol& oymyaa v.... ......, ._.,.~,alim 

.......... ~~l.attıl ·
-~ 

seyredilen bu filmde müstnli
lerin isti&cl&ch ve ..._. alı.
ezilen bir milletin istiklll ve 
hiiriyetlerini kazanmak için aç· 
bklan milthif mtlcadel~, Pil· 
tikleri tedit harplar t .... en 
canlalidınlmııtır. lh6111 bltiln 
mahiyeti ve teferruatile ya• 
pnmııbr. 

Bu arada hürriyet kahramaoı 
a4dedilia Paocko Villa'•• 
qklan iaflJUe hn1'etleri n 
billıaua aziz doıtu bir ıaze
ücinia, habrmt yapmak lÇÜI 

1as{9Niji f~ Yjli 

alib if• ··~" ....... a ....... ,.. .. 

yare ıinema 
san' atkin cektir . 

..................................................................................... 9( 

fbelleıtimekte, canlan4ar· on itin kıı Yatchr. Klçidç Mr 
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- Ne şanlı kaplan .. 
Diye takdir etti. 
Lükres hiç bir şey söylemi

yor. Dalgın gözlerini Romadan 
ayıramıyordu, Sezar tekrar söze 
batladı: 

- Baba!.. işi ne kader ça-
buk tutarsak bizim için o kadar 
eyidir. Yoksa bütün İtalyada 
baı kaldıranlar korkunç bir 
duruma gelebilirler. Çabuk dav
ranmak (Monteforte) denilen hu 
yılanlar yuvasını ele geçirmek 
2erektir. 

- Kont Alma hakkında bir 
haber alınca işi bitiririz. Sen 
itin öaü•Ü, arkasını düşünme
den hemen savaşa başlamak 
iıtiyersun .. Ben savaım eyi bir 
••ticeye bağlanmasını önceden 
te•i• etmek isterim. Ben de 

ıavaıı yakıadan . gözliyeceğim. 
- Bu da ne demek .. Yoksa 

Moateforteye mi ıelmek isti
tiyorsunuz ... 

- Hayır... Oraya 2itmiye-
ceiim. Lakin yol üzerinde bu
lunan Ti1eoli köşkünde otura
cağım. Oradan hem Romayı 
hem de Montefortcyi göz al
tında bulunduracağım. Sen 
Monteforteye giderek sava, iş
leri, Lükres de Romada kala
rak siyasal işlerle uğ-raşacak
ıınız. Ben de Tivoliye giderek 
ikinizi göz altında bulundura
cağım. ( Bu sırada kızına dö
nerek ) az kaldı unutacaktım. 
Lükres!.. Hani şu V arof 
•ahalleıindeki Maga yok mu? 
Onu11 evine ~ir haber gönder. 
Kendisine zehir Yadedea ada
•ı• ziyarete geleceiiııi bildir. 

- Maı.a Romada dejil ki.. 
Lükreaia bu kıaa cevabı Pa

payı koltuk samılalyaaından sıç· 
ratmaya yetmi,ti. Şaşkın, şa,

kın sordu: 
Romada deiil mi? 
Hayir ... 
Nereye gitmit .. 
Tivoliye 

- Tivoliye gitmif öyle mi? 
Hay domuz karı hay .. Umuyo
rum ki bu ıeytan kadın bütün 
düıüncelerimi öirenmiş olacak. 
Gerçi ben kendisiui oraya. ça
iıracaktım. Lakin kendilii'in
den kalkıp gitmesinin ne an
lamı var. Tivolide ne yapacak. 

- Maganın büyük anası da 
vaktiyle sihirbazlık edermiş, 

be!ki de Maga da kendisinden 
evvel gelenlerin yolunu tutmuş
tur. Çünkü Maga Tivolide Si
bil mabedine yakın bir maia
rada otururmuş. 

- Maiarayı bilirim. Dem~k 
Maga da bir müddet orada 
oturacak. 

- Evet baba!. 
- Çok güzel kızım, itler 

yolunda. 
Lükrea yüzünü ekşiterek: 

- Iş hem sizin için hem de 
Sezar için yolunda baba .. 

- Anlıyamadım, Lükres! 
- Siz Tivolide eğlencenize 

bakacaksınız. Sezar da Monte 
de döiüşerek ve Atını kan 
deryasında yüzdürerek Beatri
sin Primver adını almış olan 
• genç kızın sevgisini zorla 
kazanmaya çalışacaktır. 

Lükresin bu sözleri Sezarin 
kalbine bir hançer gibi saplan
mıştı. Benzi attı. Pek ziyade 
kızgın olarak baiırdı: 

- İster beni severek, am
yerek olsun, ister sevmiyerek 
zorla olsua Primver benim ola
caktır. 

Lükres kardeıinin kız2'ınlı
iın• kulak H•ıyarak Papaya 
ıesleaai: 

- Baba!. Siz de Tivoli ya
lancı cennetinde güzel kızları 
seyre dalacakıınız, hem de sizi 
"'r a bek · a fırıncı kız ile 

haşhaşa vereceksiniz. lşte: 11lş 
hem sizin için hem de Sezar 
için yolunda,, diye söylediğim 
sözledn anlamı budur. 

Primver adını duyunca Sezar 
nasıl titremiş ise, fırıncı kız 
adını işidince ihtiyar Papa da 
öylece bir sarsıldı. Lükres bun
lara kulak asmayarak sözüne 
d•vam etti: 

- İkiniz de gönlünüzü eğ
lendirirken iten burada can ıı
kIAhsındaa ölecek, patlıyaca
ğı• defli) mi? 

Suar ıöze atıldı: 
- Sea ~e burada kocana 

pllnlar kurup göalilnll eğlen
dirmej'e bak .. 

- Dille dö Bizalya denilen 
o uyuıuk herifle ıönül eilea
direcekmişim. Adını anmağa 
bile değeri olmıya11 bir herifle 
öyl mi? 

Kocan ile gönlünü eilendi
remcz ise•... Kendine başka 
eğlenceler yarat.. Sen istedi
ğin zamaa ne yolda eğlence
ler yaratacaiını bilirsia? 

Lükres "bilirim,, manasına 
gelen bir aiırlıkla başıaı sal
larken Papa atıldı: 

- Çocuklar ıiz e~lenceden 
batka bir şey düıünmiyorıunuz. 
Çok güzel. Bizim Romalılar 
bugünlerde öyle eilenceler gö
receklerdir ki Bundan son de
recede sevinç duyacaklardır. 

Sezar Borjiya Papanıa 11e 
demek iıtediğiai derhal anla
mışb: 

- Evet baba!.. Raraıtalllll 
asılmuı... Bundan daha eyi ei· 
leace mi olur. 

Raaaıtaaın acllaı itidince bu 
defa titr .. & auuı Lilluue 
selmit •• yilr•ti •••••··• •• 
korku içiıade ao .... •ftu. 

- Baıı ne vakıt kHilecek 
Seıar! 

- Yarın deiil öbür ıiin, gti· 
neı deiduğu vakıtl.. Seyriıae 
gelecek deiil miıi•? LnkrHI 

- Kuıkuıuz .. 
- Koca Şövalye! Kahraman 

adam, lakin LükrH bilir miıin 
ne vakıt •ileamit olacaiım? 
-.- Hayır kardeıiml 

- Adamın aralaa eviade 
~ördüiüm vakıt.. En ziyade bu 
hoıuına ıidecektir. 

Sezarın Arslan evi dediii yer 
evvalce yazdıiımız kuyu iibi 
yılanlı bodrum idi: 

- Yarın sabah bizim kah
r<ı1manı yılanlı bodruma indire
cekler, eski dostuma biraz te
scili için ben de orada bu1una
cağım. Bodrumda yalnız kalma
ması için yanına bir çok arka
da~ vcrilmesı için bu iş üze
rinde kendim çalışacai'ım. Bu
;iÜn kırlara, bayırlara avcılar 
rönderdim. Bunlar ortalıiı alt
üst edecekler, ne kadar enıe
rek yılanı, ne kadar kara kur
bağa bulurlarsa tutup getire-
celker. Lakin ne koleksiyon ola
cak Lükresc:ğim! Korkunç tab
loyu fimdiden gözümün önünde 
ıörüyorum. 

Sezar dişlerini gıcırdatarak 
gülüyor, yüzü bakılmasından 
tiksinilen bir canavara dönü
yordu. Bir aralık dirseklerini 
dizlerine dayadı. Kaşlarını çattı. 
Alnını buruşturdu. Boi'uk bir 
sesle homurdana homurdana 
söylendi: 

- O, Primveri seviyor ! 
kim bilir '? belki Privcrde onu 
seviyor. Yalnız benim olma!lı 

olan dudaklar ihtimalki onuda 
öpmüştür. Belki herif koynuna 
bile ·sokulmuştur. Ah eier 

bu da olmuş ise şöval-
ye 'ye öyle bir ceza kuracak 
ve yarataca ım ki dünyada bir 
eşi daha rrörülmemiş olacaktır. 
Hele... Şimdi anlarız ... 

... sonu~-

Gelişi •••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• 

·················· Gu·" zel •••••••••••••••••• 
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RUS Habeş'e sevkıyat 
San' atkarları -·-Yaşını saklıyanların ruhu - Başt01a11 B11mci saımede -

_ , ,, , .,,.. Moskova akademik büyük 

ltalyanların Habeş hudutlarına asker 
Sevkıyatının ardı arkası kesilmiyor 

Yaş saklamak lladınlarda; tiyatrosu şefi bay Stcinberg, 
Er:H~kl rden fazla değEldiı- Moskova akademik büyük 
Yazan: - ,. - • tyatrosu ikinci direktörü bay 

EC'lACI KE!VlAL AKTAŞ Arkanov, Cumhuriyet seç

Bıı yazısı içinde kendi va~ın· 
dan lıiç l>a1ısedcm iyen eczacı 

Kemal Aklaş 
Güzel bir fantezi vardır, ka

dına yalan söyletmek istediği· 
niz vakıt yaşını sorun derler, 
Nedendir bu söz ki: Kadınların 
yaılarını sakladığmm, küçük 
gözükmek istediklerinin İfareti 
olmuştur. Kadanlar, bilhassa 
kızlar on sekiz, on dokuz yaş
Jannda küçülmek hususatında 
pek o kadar hassas deiildirler. 
Fakat yaş yirmi beşi bulunca 
mühim bir kısmı bir dürlü hu 
yirmi beı• ıokuJamazlar, onlar 
yirmi, yirmi biri ıeçemezler. 
Zaman dururmu, o kadar 
ıeaıiz, ıadaıız geçer ki bir 
gün bakarıımz, otuzu bul· 
muııunuz, bu ıama• neye 
otuz yaıtan pek ürkerler, lllt
fen yirmi iÇ ve yirmi dörde 
kadar çıkarlar, ..... ,....... 
mu, o kadar ıeaıiz, ılldaaz 

sıeçerki bir iÜD baka~snuz, 
otuz beıi reçmişsiniz, dediğim 
kadıalann yapacaiı bir şey 
vardır, otuz beşe karşı yirmi 
yediye dayaamak, zaman, o ta· 
biabn saab itler durur mu, 
o kadar seuiz sadaıız geçer 
ki bir ıün hakarsınız, iı kırka 
dayanmıt kırk ile karşı karşıya 
ielea kadıalardaa bir kısmı 
artık bakikabn ciddi yüzüne 
baka kalırlar. Fakat yirmi ye
diyi zorla otuz ikiye vardırır· 
lar, kırk beşten sonra. kadının 
yaş ıakJayanı tevellüdünü ço· 
cuklarile ayarlar, nihayet ha
kikat ile elele tutuşup elliyi, 
elli beşi, altmışı itiraf mecbu
riyetine 2irerler: Yaş saklayan 
kadınların yaşını f ;şeden on
ları yaşlarile ortaya atan en 
çok sevdikleri evlatlarıdır. Di
zinin dibinde büyüttü2"ü yavru
su şayet kız ise serpilmiştir. 
Bir müddet kendi yaşını sak
lamak için kızını da küçültür, 
ekseri nüfus tezkerelerinin yan
lışlıkları iddia edilir, kızlar ça
buk serpilip te annesini torun 
sahibi ettiği vakit birtaraftan 
yavru şefkati öbür taraftan da 
yaş ifşası birbirine karışır, to
run nahoş bir tesir yapar. Yaş 
saklamak, ihtiyarlıiı istememek 
ka"ınlarda çoktur, sözü pek 
boı değildir. Fakat görüyorum 
ki e kekler de bu yasını kü
çültmek kadınlardan eksik de
ğildir. Erkeklerden pek çok 
insan bilirim ki harbı umumide 
Çanakkale cephesinde zahit 
olduğunu söyler, yaşını sorar
sınız, otuz iki der, Harbi umu
mi başlıyalı yirmi bir sene ol
muştur. Bu zabitlik yapan zat 
bilhesap o zaman Çanakkale 
cephesinde on bir yaşında ol
ması lizımgelir, işte yaşını 

saklıyan birisi, harbi umumide 
en aşağı on sekiz yaşında idi 
ise ki ihtimali yoktu, bugün 
bol bol kırk yaııntladır. 1319 

k:n artistleri bayan Barsava 
ve Bayan Maksokava Le
ningrad balet artisti bayan 
Dudiskoya, piyanist bay Ma
korore, keman artisti bay Oys-
trok, piyano profesörü bay 
Oborine, kampozitör ve piya-
nist bay Şostakoviç, Moıkova 
akademik büyük tiyatrosu ar-
tistlerinden bay Jodan ve 
Nortsov, cumhuriyet seçkin 
artistlerinden bay PivegoY ve 
Messerer'dtr. 

Misafirler ilk konserlerini 
bu akşam saat 21.30 da. Halk
evi salonlarında vereceklerdir. 

Buiün Halkevi Rus Ye Türk 
bayraklarile süslenecektir. Sah 
ne ve dekorasyon işleri dün 
akşama kadar tamamlanmışbr. 

İlk konsere şehrin ileri i{e
len zevatı ve konsoloslarle 
matbuat erkanı davet edil
mişlerdir, 

Sovyet Rusya'nın arııulusa.I 
şöhreti haiz olan bu en deierli 
artistlerinin verecekleri konser 
sabırsızlıkla beklenmektedir, 

Misafirlero asan atika mu
hipleri cemiyeti neşriyatından 
albümler hediye edilecektir. 

Misafirlerin f zmir ve civarın
da yapacakları ziyaretler arzu-

llabeş askerleri Adisababaya yelen mitlıimmatı ualdediyorlar 
Napoli, 2 (A.A) - Ganj vapuru bir tabur piyade iki ta~w 

mitralyöz, bir tabur fenni kıtaat ve bir anıklar da levazım ilt 
ıarki Afrikaya hareket etmiştir. 

lanna bırakılmıştır. 
Bugüa misafirler ıerefine 

belediye tarafından Şehir ıa
zinosuada bir öil• ziyafeti ve• 
rilecektir. 

Ziyafette Yali, parti baıkanı 
•• Ruı koııaoloau ile gaıete• 
ciler buluaacakbr. 

Misafirler af ledea ıonra 
ıtadyumda yapılacak id•a• 
miiubakalanaı ıeyredecekler 
" er..._ at yarqlanaa side
celd.-dir. 

Vali ıeaeral Klıı• Dirik 
tarafından ele koıu ıabaıı•da 
misafirlere bir çay ziyafeti 
verilecektir. 

······ö···························· .....• 
dı niYersiteyi bitirmiı biriıi .. 
ni bilirim, buıtın soraraaaıı 
47-48 i geçmiyordur. 1319 da 
oa dokuz yatında idi iıe ki 
daha küçük mektebi bitir
mek mümkün deiildir, ltupn 
tastamam elli iki yatındadır. 
Demek isterim ki genç kalmak 
yaıını küçük göstermek illetiai 
kadıalara mahıuı birşey kabul 
etmiyelim, erkeklerde de böy
leleri var. İhtiyar!ık aedea 
insanları korkutuyor, işin mü-

~alebe Bayramı l 
Ukmektepler talebesinin bay

ramı 7 mayıı sah günü Buca 
alanındaki çamlıklarda yapıla

caktır. Kültür direktörlüiü 
bu hususta hir program hazır
lıyarak mekteplere bildirmiştir. 

Karııyaka •• Boraova oku
lalan talebe bayramını kendi 
çevrelerinde ieçirecoklerdir. 
Bu Ji.l uyramlara miimklla 
olduj'u kadar fazla talebe it· 
tirik ettirilecektir. Talebelerer 
için hususi tren·er Ye otobüs
ler temin edilmıştir. Her ço
cuk, kır hayatına elverişli el
biselerle talebe bayramına iı
tirik ettirilecektir. 

Çocuklar yemeklerini kendi
leri tedarik edecek ve himaye 
heyetleri tarafından bakılan 
çocukların yemekleri yine hi
maye heyetleri tarafından te
min olacakbr. 

Bir Tavzih 
Dileiim: 
25/4/1935 tarihinde neşretmiş 

olduiunuz muhterem iazete
aizde fitle darbettiğim yazılmıı 
ise de bu hakikaten bir darp 

Bir tavzih 
Ve tashih 
2/5/1935 tarihli gaıeteaizin 

2 nci sahif esinin birinci sütu
aunda "Bir idclıa 11 başlıiı a.lbn
da yazdıiınız Turan ıokafıında 
34 numaralı evime hınız girdi· 
ii•i ve bu hırsızın da komıum 
bay Şerif oJdujunu yaziyor•u
nuz, bayJe bir id.lia yoktur •• 
olamaz. Vaziyet fU ıekildedir: 

Hırsız evveli komıum bay 
Şerifin ~viain avlusuna firmif 
oradan da henim bahça dıvarı
ma. atlıyarak evime ıirmiş •• 
paramı aldıktan ıonra baıka 
eve athyarak savuşmuı olduiu 
polisçe da tahkik edilerek aa
laşılmış olduğu ve hırsızın ma-
lum bulunmadıiı ve \aay Şerif 
gibi ashabı aamus bir kimse· 
nin bir alikast bulunmadıiı vı 
yapmış olduiunuzyanlıı tahki· 
katınızın tashin ve tavzihini 
rica ederim. Manifaturacı 

NECİP 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yüzünden olduğundan lütfen 
mezkur yazınızın ayni sütunu•· 
da tavzihini sayğılarımla dile-
rım. 

him noktası burası. Rahmetli 
doktor bay Mustafa Enverin 
bir sözünü hatırlıyorum, üstat 
derdi ki iş ihtiyarlık da genç-

meaclesi olmayıp bir yaslııhk Hisar önünde 50 sayılı dükkin.l• 
• olduj'undan çıraiın lcendi hatası KEBAPÇI HASAN 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

likte değil sıhhattadır. Her 
yaşın kendisine mahsus, zevki 
neş'esi ve manası vardır. Yedi 
sekiz yaşında bir çocu(un çi
kulatayı ~evmesi, uçurtma uçur
maın, hoplaması, zıplaması ne 
ise yirmi yaşında bir f t:ncia 
futbol merakı, aşk ve cia.siyet 
duyğuları odur. Otuz ya,ında 
bir gencin iş, hayat, aile ve 
aşk, evlat duyiularile kırk 

beş yaşında uyıun bir 
zatın iş, aile aşk, yuva 
ve evlat hisleri odur.Sıhhatlı 55 
altmış yapoda bir zatın torun, 
aile, evlat seviilcri ne iıe, sıh
hatli sailam yetmif yaşında bir 
zatın hisleri odur. Doktor Mus
tafa Enver üstadın ifadesine 
göre doksan yaşında ııhhatlı 
bir ihtiyaı'n hayatta alacajı 
zevkleri pek çoktur. Elverir ki 
sihhath bulunsnn. Bea İzmirdc 
dört senedir karısı 28 kendiıi 
33 yatından bir ay öteye 2'e
çemiyen nir aile tanırım ki 
çocuğu daim benektir. Hayata 
karşı, hadisat.. karşı olduiu. 
gibi ıörünmek rerektir. Zaten 
olmadıiı gibi 2örünme1

' pek mu
vakkattır. Tabiatin saati böy
leleri11e ırubu çok acı çalar ... J--- Pauletlt r.odanl J'ruu8ızlar m nı çok set'ilen yıldızların dm• birid•r 





aM•yıe , ... 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu No.30 
1 - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T .Kti) beldeği (alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sıruı ile 

uzmanlanmızın (mutahassıs) yazılannı gazetelere vereceğiz. 
2 - Y~i- ko.~an karşılıkla~n iyi .ayırt edilmesi için, gereğine göre, Framızcalan yazılmıf, aynca örnekler de konulmuştur. 
3 - Koku Turkçe olan kelimelerm bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır. ASLI AK olan HAK aslı UBOM olan 

HUKUM, Türkçe ÇEK kökünden gelen ŞEKiL gibi. ' 

Nadide (Bak: Ender) - Az Nazariye - Teori Nevaziş - Okuma Nutuk- S6y1ev 
bulunur, az görünür. Ameli - Pratik Nevbet - Nöbet (T.Kö) Nutku iftitahi ( Bak : lfti-

Nadim - Piıma11 Nazarı dikkate almak - Nevi - Türlü, çeıit tah) - Açım söylevi 
Nadir - Seyrek, az, az bu- Gözümıemek, sayınsamak - Nevin - Yeni Nübüvvet - Yal•açhk t 

luaur. (Fr.) Prendre en con&ideration 

1 

Nevcivan - Delikanla Nükı - Ü•tel .. e - (Fr.) 
Nadiren - Ar...,., pek az, ıNuan dikkati celbetmek - Nevba - Ağıt Rebbute 

tektük Göze çarpmak, dikkate çarp- Nevzad - Yenidoian Nilkte - Nükte (T. Kö.) -
Naehl (Bak: Kabiliyetsiz) - mak - (Fr.) Attirer l'attention Neylgün - Gökçül (Fr.) Eıprit 

Beceriksiz - (Fr.) lncapable Nazar isabet etmek - Göz- Nezahet, safvet - Anlık, Niikul etmek - Caymak 
Nafaka - Gaçimlik deimek - (Fr.) - Attirer le temizlik Nümayan - G&rünea 
Nafi - Faydalı mauvais oeil Nezaket - Naziklik Nümayİf - Gösterif 
Nafile - Bo,, faydaın:-(Fr.) Nazarrüba - Gözahcı Nezaret -1- Bakanlık -(Fr.) Nümun~ - Gö•termelik -

İautile Nazenin - Baylan Miniıtere, 2 - Gözet - (Fr.) Sur- (Fr.) Ecbanti'loa 
Nafiz - Sözli geçer, etrer- Nazım - Dizin veillance, 3 - (Bak: Manzara) - Nümunei imtisal - U7uı -

(Fr.) laflueat Nazır - Baka• (Fr.) Vue (Fr.) Exemple 
Nafiz (Bak: infaz)- Geçe•, Nazir - Benzer Nezd - Yan, kat, kıt Nüsg -- Öz.su· (Fr.) SeYe 

İflİJeD - (Fr.) Penetraat Nazire - Benzeri Nez'etmek - Almak, elia- Nüzul ·- inme 
Nagibaa, bajietea - An- Nazik - Nezaketli den almak, ayırmak, çekip ko- Q 

•zaa Nazil olmak - inmea parmak, çekip almak, kaldır-
Na;me - Ez~ Nebeaa - Kaynama, çıkma mak - (Fr.) Oter, arracher, en-
Nahif - Zayıf, çeli••İz, cılız Nebat - Bitik lever 
Nabiye - Kamm - ( Fr. ) Nebazaa - Vurma, atma Nezf - Kanama 

Co..mune Nebi - YalYaç Nezih - Akmau, temiz 
Nahiye ıa8dllril-Koaaunbay Nebze - Birez, birazcık, çi- Nezr - Adak 
Nabiye •erkesi - Kuaaa · tin - (Fr.) Ua peu Nezretmek - Adamak 

ltqkendi Örnek: Bir nebze de fU meı- Nısf - Yarı, yaram 
Nahiye (mıntaka anlaawıa)- eleden bahıedelim - Bir çitin de Nısfet (Bak: insaf) - Ekit 

Bölıe - (Fr.) Zoae ıuıorumdan ayıtahm. Nısfet göstermek- Ekitmek 
NahiyeYi - Balgel Mecabet (Bak: Eulet) Nida - Baiırıt• tinde, ıu-
Nalat - UJU, .,.. - ( Fr. ) Necat (Bak: Halia) lenme 

ScuJpture Necip (Bak: Aail) Nida ehnek - Baiırmak, 
Nahtetmek - O,.ak Neci - Opl üademek, ae•leomek 
Nahbat ·- o,... -( Fr. ) Necm - Yıldız Nifak - Arabomlduju 

Sculpteur ilmi nücum - Astroloji Nifaku iıkak (Bak: Feaat, 
Nahyet - leaMalik - (Fr.) Netlamet - Pqimalık tefrika) 

Orgucil, pruomptioa Netlret - Azlık, azbulua- Nigehbaa - Gözcü 
Nail olmak - Eımek, ka- durluk. Nihal - Dal 

zaamak Nefer - Er Nihan: (Bak: Hafi) 
Nika - 0..e Nefe• - Nefu (T. Kl.)So· Nibari - Yatısız 
Nakabil - lekl••ı: luk Nihari mektep - Y absız 
Nakabat - Eyielk Nefh - Oftlrme mektep 
Nakarat - IC.aftttak - (Fr.) Nefir - Boru Nihayet - Son, soaunda 

Refrain Nefiri im - Tokuca • (Fr.) Nihayet bulmak - Bitmek, 
Nakd - Akça. para LeYee •• •••H ıona ermek 
Nadi ... - Paıa cHw Nefret 111 ek - ltr-a•k. Nikab - Yüzlük 
N-~- r A• ~ .a- - .. - • - Nikab - &.&.-= 
Nikil - G.,.., sitirs• Ne& - Ne& (T. Ki.) Nikbta - Almuar - (Fr.) 
Naki, akliyat - TafUM Biaaefis -Keadi, kendinde, Optimiste 
Nakletmek - 1 - Almak aefıi, nefıiade Nikü bed - İyi kötü 

(iktibu a•la••) • ütraire, 2 • Nefaaniyet (Bak: Garu) Nim - Yarım 
Aalatmak (llikl1• nle••u) • Nefyetmek - Sil'lftek Bednam - Kemad, keman 
(Fr.) Rac.ter, S - Gltlı•ek, Nebafet - Za,.fhk, çelim- Name - Mektup 
tqımak - (Fr.) Trauplater, 4 - sizlik, cıhzhk Namus - Namuı (T. Kit) 
Aktanaak • ( Fr. ) T-ettre, Nehltl raret - Çapul, yaj· Nim•uzlim - Yarı ıaranlık 
S - Gaç .. k - (Fr.) Deaeaaıer ma Nimzulmet - Alacakaranhk 

Vuıtai ..ıdİJ• - Tqıt, ta· Nehr - Nelıir (T. Ki.) Nimet - İyilik, erinç 
11•a-(Fr.) Moy .. de tru•port Nehyetmek (Bak: Mtnnet- Nimeqiaaı - iyilikbilir 

Nakkare - D&.Hlek ••k - Y uağmak Nimetnifinaı - lyilikbilmez 
Nakkq - Bezekçi • ( Fr. ) Nekbet, menkiibiyet - Diifkl Niaab - Yetri 

Decoratew Nekroloji - Nekroleji • aisar - Saça• 
Nakı - Buek - (Fr.) Deco- Nem - Yqlık Örnek: Lem'a niur - Iıık 

ratioa Nemmam (Bak: gammaz) saça• 
Nakr - 1 - Kalma, 2 - Ka- Ne.,. - Yumutak Niıbet - Niabet (T, Kö.) 

lemifi, 3 - Kal»artaa Nesak - Tarz (T.Kö.) Ni•bi - Nisbii 
Nakm - Çaa Yekaesak - Birton, birtan Niıya• - Unutum 
Nakzetmek - Say .. k, ito&- (Fr.) Moao-one Nifter - Kana;ı 

mak - (Fr.) Cauer Mefl"I - 1 - TirOmlü - (Fr.) Niyaz - Yakarma 
Naim .w.t.ek - Aataa1- fAsitiıae 2 - Kanunlu, yollu - Niyet - Niyet (T. Kö.) 

mak, aatbezmak - (Fr.) Parju- (Fr.) Lqal Niza - Kavga, bozuıma, 
rer, Yioler son serment Gayrimetro -Törumsüz, ka- çekiıme 

Nale _ inilti nunsuz - (Fr.) hleıitime, iUeıal Nizam _ Düzea 
Nam - Ad, isim, iin Kuvvei tefl'İİye - Törütgen Nizamaame - Tüzük 
Namdar _ Ünlü, adlı, unh kuvvet - (Fr.) Le pouvoir exe Nize - Kargı 
Namzed - 1 - Aday _ (Fr.) cutif Noksau - Eksiklik 

Candidat, 2 - Yavuklu, sözlü_ Kuvvei icraiye - Yürü~en Nakıs - 1 - Eksik, 2 - Ekse 
(Fr.) Fiancc kuvvet - ( Fr.) Le pouvoir le- (Terim) 

Narin - Narın ~ialatif Örnek: Bet nakıs üç mliıavi 
Nis _ Kamui, halk Kuvvei adliye - Tüzetıre11 iki - Beı ekse üç det iki 1 
Nasbetmek - ı _ Dikmek _ kuvvet - ( Fr.) Le pouvoir ju- Zait - 1 - Artık, 2 - Arta 

(Fr.) Fixer, 2 - Atamak (tayin ridique (Terim) , 
anlamına)_ (Fr.) Nommer Teıri' etmek - Yasamak, Örnek: Beı zait üç müsavi ı 

Naaib - Pay, loamet, dü- kanun koymak-(Fr.) Legiferer sekiz - Beı arta üç deı sekiz 
zerre Mütefekkir - Düşünür, ide- Nokta - Nokta (T. Kö) 

Niıih - Öiütçen men Noktai nazar - Görlif 
Nasihat - Öjiit Nesç-Doku. öril (terim) Normal - Nomdl 
Nasiye _ Alıa Mensucat - Dokuma Nufus kiadı - Özbelek _ 
Nası _ Norma Neıeb - Soy (Fr.) Acte de naisaance 
Nq _ ÔJü Nesim - Esin Nüfuı (Bak: İnfaz) - Etrer-
Nqi _ Otiiri. cloiayı Nesir - Serpin lik - (F.ı.) İnfluence 
Naşinide - ltidilmemiı, tlu- NesJ - Üren, nesil (T.Ka) N~fus (Bak: infaz ) - Geç-

yulmadık • (Fr.) İnoul Netat - Serinç, ıevk(T.K&) me, ışleme - (Fr.) PenetraHon 
Net'e - Keyif Nüfuz etmek - Geçmek 

Natir - Çıkaran i•lemek ' 
N 

Neşet - Çıkma ...,. 
a•uk - Sözmen Nuhi - Akilik - (Fr.) Mo-

N N 
Neşretmek - Yaymak, .... 

az - az k k (F ) r elle Nazafet - Temidik arma - r. Propaıer, publier 
Nqvü aema - Serpil••, re- Nuhaı - Bakır 

Nazar - Bal"t litm""', bu"vA-e 1 N h U la ~ ,..... 11 Ullt - p•UZ k 
Nazuu - Göre Netice - Soauç, biti•,..,. Nv - Yalbnk 
Naurl - Teorik Ne•ale - Yiyecek Nmret - YanLa 

Okyanus - Okan 
Ordu erkimharbiyui - Or

kunnay 
Ordu kumandanı - Orko-

mutan 

ö 
Ömr - Omnr (T. K&.) 
Örf (Bak Adet) - Törü • 

(Fr.) Couhme, usare 
Ötr - O.dalık 
Ôzr - Ôzür 

p 
Pi, pay - Ayak 
Pibend - Ayakbaiı 
Pik - Ak, temiz 
Plkdamen - Namu•lu 
Pikize - Lekaiz, tertemiz, 
Pimal - Çipeuaii 
Panik - Orkl 
Papyehü•ar - K&aıer kl-

iıdı 
Paı - Serpe• 
Piyan - Soa, uç 
Piye (Bak: Meme, mertebe) · 

Ap•a - (Fr.) Grade 
PA~ (Bale Bald) - sa. 

reli, Sllregen - {Fr.) Conıtant, 
durabl~ 

Piyıtaht - Ba11ehir 
Paymal olmak - Çipenmek, 

ayak albnda kalmak • (Fr.) 
Ftre foule 
Pedaı - Ayaklık, baıarık 
Peder - Baba, ata 
Kaympetler - Kaynata 
Pejmürde - Eskipüakü, yar-

bkpırtık 6rselen•İf - (Fr.) 
Chiffoane 

Pelhpire - Çul, çulçuYal 
paçavra - (Fr.) Hailloa 

Peleak - Kaplaa 
Penab -- 1 - S.faak (Bak: 

Melce) - (Fr.) Refaıe 
2 - Aıka - (Fr.) Aplaui 
Pendd -- Ôjild 
Per -· Kanat 
Perakende -- 1 · Dap.k -

(Fr:) Disperse 2 - Parça ( Tica
ret tetimi) - (Fr.) Eıadetail 

Örnek : l - Bu perakende 
kitaplan toplayınız - Bu dafı
mk kitaplan toplayıdıı. 

2 ·- Perakeade ıatıı - Par-
ça satıı 

Perende - Takla 
Perendcbaz - Taklaban 
Perest - Tapan, tapınan 
Perestiı - Tapınç 
Perestiş(Taabb&d)etmek -

Tapınmak, tapmak 
Peri - Peri (T. Kö.) 
Peripn - Darmadaiın, da-

iınık 
Perran - Uçan, uçucu 
Pertev - ftık, pınlta 
Pertenuz - Biiyüteç 
Perva - korku, çekin 
Biperva - Çekiais 
Pervaz - Uçma 
Pervaz - Uçaa, uçucu 
Perver -· Bealiyea, besleyici, 

seYer, yetiftiren, cimea, cil 
Ôraek: 1 -- Fıkaraperver -

Y okıul bealiyea 
2 -- V ataaperver - Y •r ... -

Yer 
3 -- Hayırpener - Ha1U"Cil 
4 - - Eftim• 

Perverde -· Beıleme, yetiş
tirme 

Perverityab olmak -- Yetiş
mek 

Pes -- Geri, arka 
Pu -~ İmdi 
~eaent ··Beğenir, - bejenea 
Örnek: Müıkülpesead - Güç-

beienir. Müıkülpesendlik -
Güçbeğenirlik. 

Peseadide - Be;enilmif, 
beienik 

Pest - Alçak, apjı, yaYaf 
Pumande - Artık, artmlf, 

~eri kalmıı 
Peıimaa - Piamaa 
Pey - 1 - Aaka, ardı, iz -

(Fr.) Derriere 
Pey akçesi - Pey akçesi 
Peyam - Haber, duyuk 
Peyapey, peyderpey - Bir· 

biri ardınca, birbiri arkaıındu 
Peyda etmek - Çıkarmak, 

ertaya koymak 
Peyda olmak - Garlin•ek, 

ltelirmek, çıluaak, ttiremek 
Peyda oluvermek - Garü

alivermek, çıkı•ermek, çıka
gelmek 

Peydayı karabet etmek 
Hııımlaımak 

Peydayı ııbriyet etmek 
Dünürle,mek, diinür olmak 

Perderpey - Arka arkaya, 
birbiri ardınca 

Peyramber - Y alYaç 
Peygln - Temren 
Peyk - Ardaç 
P~yker - Ytz, çehre (T.KI) 

Rrat (T.Ka.) 
Peyman - Aad 
Peymane - Kadeh 
Peyrey - lzdemen 
PeyYeat - Ulqma 
PeyYeste - uı., .... ala ... , 

ulaıık 
Pezir - ala• - bulu 
Pinhan - Gizli, saklı 
Pir -- Koca, ihtiyar 
Piri •• Bezeyen, doaataa 
Pirahen, pirelıen - Gömlek 
Piramen -- Etek 
Piraye -- Sü•, donab 
Piater - Dapk 
Pit -- o.. u.ri 
Pitdar -- Ôacil 
Pifkeı -- Armaıu 
Piıva ·- Önder 
Piyade -- Yaya 
Piyale ·- Ayal 
Postabaae -· Poıtaevi 
Profil -- Y aul 
Proje -- Tasar 
Pulate -- Pifmit, pitkia 
Pfat - Giyea, IİJİaaİf 
Putide - Ôrti 
Puyaa - Dalmt, kopa 
Pür - Dola 
Pir16 - Şakrak, koa9flra• 
PIHr - Oj"uJ, çecuk, otfu 
Plfte - Bayır, tepe 

R 
Rabtta - Bai, ltailık -(Fr.) 

Uea 
Rabatab - Dlzpa, tutumla 

tanı yerinde - (Fr.) Cumme il 
faut 

Rabtetmck - Bailamak 
Rabtiye - Bailaç 
Raci (Bak : Aid) 
Ricih - Üstün, yei, yejia 
Recil - Yaya 
Rid - Gök gürlemesi, gik

giir 
Radde - Kerte, derece 
Rağbet - 1 istek, beieai, 

2 (Bak : Revaç) 
Raimcn - Aldırmadan, al

clırmıyarak, bakmayarak, bu
nunla beraber 

Rahat - Rahat (T.Ka) 
R.ahip - .Papa• 
IUhibe - Papa• - kadın 
Rahim (Mütfik) - Sevecen, 

seYe~en 

Rahne - Gedik, yarık 
Rahşan - Parlak 
Rii - Çoban 
Rayctmek - Gütmek, ot

latmak 
Rakaba - Boyu• 
Rakam - Rak .. (T.KI.) 
Rakib - Ô11ürdeı - ( Fr. ) 

Coacuneat 
Rakaltet etmek - Ô.ideı

.. k 

Rikid - Durpn - (Fr.) 
Stagnant 

Rakkas - Sahnıaç 
Ram (Bak: Münkad) 
Randıman - Verim - (Fr.) 

Rendemeıat 

- Rasad - Göyüm 
Ruathane - Göyet 
Rasıd - Göymen 
T arassud etmek - G&yle-

mek 
Raıin (Muhkem) - BekM 
Ripn - Titrek, ürpek 
Rişe Ürpe, ürperme - (f r.) 

Frisson 
Ratbü yabis - Yq, kunl 
Ritip - Y apk - (fr.) 

· Humide 
Yibis -- Kurak -- (Fr.) Sec 
Riyet -- Bayrak, tui 
Rayiç -- Geçer -- (Fr.) 

Courant 
Rayiha -- Koku 
Riz -- Giz sır 
Razı olmak -- Onamak fl

aüllqmek söalü olmak 
Razı olıuk - Onmak, tl

aW.eaek, paJii oJmak 
Kabal et.ek - ( Fr.) C. 

seateme reciproque 
Rebi - Bahar 
Reca - Rica (T. Kö.) 
Recm -Tqlama -(Fr.) La-

pidatiaa 
Recmetmek -Tqla•ak, ta· 

f& tatmak 
Reclil - Er. erkek 
Red - Red (T.KI.) 
Ree - Akciier 
Ref' etmek - Kaldırmak 
Refah - Genlik, epç 
Refakat - Arkadqlık, yel· 

datlık - (Fr.) Accompap•••t 
Refiki mesai - Y ardq, 

emekdq • (Fr.) Collaltortear 
Refakatiade - Bileeiıac:e 
Reftar - Ylrlfüt. fİdİf 
Refte. refte - Gide, ride 

fitgide, ya••t ya•at 
Rebi - Kutuluş 

Re\ıavet - Ge•ıeldik - (Fr.) 
Relichement 

Rehber - Kılavuz - ( Fr. ) 
Guidc 

RebherJik etmek - KılaY•· 
t._.k - (Fr.) Gaider 

Rebfiur - Ujnak 
Rehn - Tutu 
Relınima - Yolröat ..... 
Relazea - Yolkeaea 
Rei• - Baıku 
Rekiket - Kekelik,. keke

melik, pepolik - (Fr.) Berare· 
ment 

Rekik - Kekeme 
Rekzetmek - Dikaek 
Remacl - Kül 
Remak kalaak - Az kal· 

mak, yazmak 
Ônaek: Dqmeıia Remak 

kalclı - Az kaldı dÜfÜJonl. 
diifeyazdı. 

Remmal - Fala 
Re•z - imge 
Rencide - Kırra• 
Ren - Renk (T.Kö.) 
Reactreak ·- Renk reak 
Resi kir - ltbatı - ( Fr. 

Pouvoir 
Rcsm - Resim (T.Kö.) 
Resmi geçld - Geçid alayı 
Resmi - Uluşan 
Repşe - Çisenti 
Retha - Sızıntı 
Reşid - ~in 
Rqk - Kıskanma 
Reva (Bak: liyık) 
Revaç - Geçerlik. sarüm 
Revan - Akar, gider 
Rewiı - Gidif, yürüyiif 
Renak - Yalkın, örüng 
Rey - Oy 
Reyül'ayın - Gözgöre 
R,.zil - Yüzsüz, sıyrık 

Riayet etmek - Saymak 
gözetmek, aiırla•ak 

Ribka - Soyunsa 
Rical - Büyükler 
Ric'at - Çekilme, çekili•. 

(Fr.) Retraite 
Ric'at etmek - Çekil•ek 
Rida - Bürgü 
Rihlet - Göç 
Rikib - Üzenıi 
Riaale - Cönk - (Fr.) Bree

bure 
Rı,te - lplik tire 
Serritte - ı,_. 



8&R11e ter 

TAÇLI 
DELiLER 

Motör cinayeti 
Dün maznunlar vekili 

Tekrar keşif istedi 
Beş sene evvel Tuzla açık

lannda ,ıukubulan motör ciaa
yeti davasına clüıı •i'ır ceza 
mahkemesinde devam edilmiı
tir. Geçen celsede mah1'eme 
heyetinin verdiii karar üzerine 
bir motörde ehli vukuf tarafın
dan yapı!an keşfin raporu 
okunmuştur. 

.... . . . .. - MJHH:HH . - . •!- · . 

Tarihi Tefrika 
ikinci Kısım No. ua,, • 

Prenses Elizabet ağzından ilk çıkan 
söz " kahrolsun papa ,, olmuştu 

Suçluların müdafaa vekille~ 
riaden avukat bay Bedri İlhan 
mahkeme heyetinin yedi tonluk 
bir motörde keşif yapılmasına 
karar verdiiini, lıalbuki keşfin 
yapıldıgı motörün 13 ton hac
minde oldu&"una işaret ederek 

Kim tahmin edebilirdi ki, bu 
çırkin şüpheli bekareti etrafında 
•İyual izd vaçlar dolandıncılıiı 
çıi'nm açan dolaplar dönecek, 
Elb:abeth, İngiliz diplomasisinin 
en muvaff akıvetli bir tipi ola
cak ... 

1533 yılının haşlaagıcında, 
Londra•ın kahinleri, bu çirkin 
yumurcağın hir iÜB mımleke
tiade işı-al edeceii parlak mev
kii ke4fetmiş olsalardı onun 
t•refiae muhakkak "Hurra!,, 
icliye bağıracak zıplıyacaldardı. 
\.tele babası o kadar kederlen
}.iye hiç mi hiç lüzum ırörmi
ıyecekti. Halbuki sekizinci Han, 
ti, beşikteki yavrunun yanın
dan her geçişinde ona yumruk
lannı sıkıyor, ''pis böcek,, diye 
bitap ediyordu. Ebe kadın, ken
dini bilmiyecek derecede ıar-
hoı olan 'H çocui'u da anasını 
denize athracağını söyleyen 
kralın tehdikir ha.kışları altın
da, çocuiu :zorlukla suıturabi-
liyordu. 

Babalık •azik ıeydir. Kralın 
bicldeti, çok r•çmeden bazı 
,üphelere çenildi. Birçok de .. 
dikodular ıifi7ile şişirile kralın 
kulağına kadar i!İtmişti. Öyle 
ki Prenses Elizabet'in babası 
tarafından tanıamıyacaiı bile 
iddia ediliyordu. Bununla bera
ber bu kızın sekizinci Haa.ri
ain kızı olduğu muhakkaktı. 
Daha sonra ruh ve ahlak ba
]umından babasına bcnzerJiri 
hayranlık uyandıracaktır. O 
bile sulbuadan ıüphe etmcdii'i 
için Elizabet'in çirkinliğini gi
dermeğe çalışıyordu. Yer yü
zünde pek az varlıklar kraliçe 
Elizabet kadar hereditenin 
tesirine tabi oJmuıJardır. Bir 
Eroto manyakın sinir hastası 
bir kadınla birleımesinden 
doğan bu çucukta aekizinci 
Hanri'nin müstebit iururu 
ıuiistimale :hırsı, ı:ulm ve şid
det meyilleri bol bol yer ct
miı 011.ua şöhretini yapmıştı. 
Elizalact, karııık kanlı anaıın
dan da serg-üzeştci, ıpekülatif 

cesaretini, serazad ve avare 
lıir bohem ruhunu, istiblaf et
•İşti. 

Yine EJizabetin damarların
da Lan kaster kraliçeıi Kate-

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Vapllan Sab,ıar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı 
52 K A Kazım 11 
49,5 S Süleyman 10 

Fi at 
11 25 
11 

25 H Z Ahmet 9 25 9 25 
11 25 
13 25 
11 50 
13 50 

19 M J Taranto 9 
19 Y İ Talat 12 25 
10 H AJyoti 11 50 
2 S Emin 13 50 

176,5 Y ekfın 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fi at 
255 Bu~day 4 30 
83 Nohut 4 25 
80 K Palamut 445 , 

Para Piyasası 
2-5-1935 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 605 
Fr. Fran2"ı 8 28 
Dolar 80 30 
Bel~a 21 20 
balyan lireti 10 37 
İsviçre F ra•. 40 60 
Florin 84 85 
Kr.Çekoslov 5 24 
Avustr. lliai 23 50 

Satış 
50 70 

610 
B 30 

79 70 
21 70 
10 45 
.i() 85 
85 12 

5 27 
24 

rina ile piçlerinin, Fransız kra
lı altmcı Şarhn çılgınlıiı Bav
yera kraliçesi İza\tonun isteri
si, iatırula birbirini yiyen 
Bovard ve Boford ile York'la
rın bütün kusurları, ıaşılıkları, 
çirkinlikleri dansediyordu. 
Düşmaa ırklarının bir hali

tası idi o .. 
Küçük prensesin terbiyesi 

hereditenin tesirini de(iştirmiş 
değildir. Evlilik meşguliyetle-
rine kendini veren krali-
çe Anne Boleyn, bir süd 
ninenin ihtimamına bırakılan 
çocukla pek az ilişikleniyordu. 
Sütnine kent kontluğu köylüle
rinden dağ 2'ibi bir kadındı. 
Tüdor ailesine yakışan bir hiz
metçi idi. Zira idamları seyret
meie bayılırdı. Bu sailam, 
fakat duygusuz kadının mf'me
ıinde büyüyen Elizabct baba
ıının yarattıj-ı intikam ve ci
nayet sahnelerinde duyıusuzca 
hazır bulunuyor. Bu gibi şey
Jere alışıyordu. Böylece kiyo
tinden kopan bir çok meşhur 
kafaları ~ördü. Din bakımın
dan süt niaenin Lüteryen his· 
siyatı da EJizabet üzerinde te
sir yapıyordu. Çocuk katolik 
olarak vaftiz cdilm•sine ra~
men reforme edilen kiliseye 
g-öre büyütülüyordu. Aizmdan 
iJk çıkan söz: 

"Kahrolsun Papa,, olmuştur. 
-Sonu var -

keşfin tekrar yapılmuını iste
miştir. 

Mahkeme heyeti bu it~razı 
reddetmiş ve müdafaa şabıtle: 
rının celbi için muhakemeyı 
ayın on birine bırakmışhr. 

, aı 

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve tenasül has

talıkları motahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

' ~' • ... -~ ........ ~~ • ;z "S'fJ 

Muayenehane Nakli 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

J;vi Kaiantina tram\"ay cad
desi No. ~96 Tel. 2545 

BAHRİBABA 

Sahil Park Gazinosu 
Bahribabanın meşhur Sahil Park gazinosu busene İz.mirin 

en kibar bir bahçesi olarak karıımıza çıkmaktadır. lzmirdc 
hemen istisnasız herkesin sevilisini kazanmış otelci Bay 
Basri ile lokantacı Bay Süleyman ve Bay Mehmet Eraltay 
Sahil Park iazinosunu ele almı, bulunmaktadır. Bay Basri-
nİ• daima muvaffak olan benlifi, namuslu ve ciddi l•şeb
büıü, maruf lokantıcı bay Sülcymanm cidden san' atkirane 
mezeleri Sahil Park gazinosuna bir ~at da~a kıymet ver
miıtir. Mayıı iptidalarında büyük bır muzık bahçeye zevk, 
iht~am ve daha çok bir neŞe verecektir. 

lnşaatınız için atidekiıbtiyaçJarınızı pek ncuz f ıyatlarla 
temin etmek iAtereeniz Halim aga çarşısında 

Kaval ah Hasan Nuri 
ticarethane11inA müracaat edini:t: 

ÇiMENTO 
Çubuk demir l'e her ne~t çlçekll 

Çını ve Levazımı sıhhiyeden lavhalar ve · bunla11n 
tefef!üatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve iter cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve /ngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çlmentolar, Batan Markalar 

En Müaait Şaraitla 
Mağezamızda Satıhr 

Türkiye Mensucat Fabrikalar 
Türk Limitet , Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

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

FlA TLARIMIZI İSTEYiNİZ 

lzmir Posta Telgraf Telefon 
Baş nJ.üdürlüğünden: 
Şehirler uaıı konuıma11 için Telefon tirketi aaatralıaa 

2150 No. ile mUracaat edilmHİ! 11275~ 602 
~- ~ ....... 

Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarında 

Odun pazarı No. 11 - ı2 (Telefon 330&) 

yazlık zarif modeller ve 

çeşitler •• • 
uzerıne sağlam 

KADIN iskarpinleri bulacaksınız 

ERKEK Kunduraları 

En nıükemmel e 'safta 4 95 

Her şeyin Her şeyin 

En güzeli -En ucuzu 
, E ' 

AYRICA : Hazır ve ısnıarlama kostiim dairesi 
Terzilerimiz : İzmirde Mes'ut ve Selim 

Ödemişte Mehmet Sadık 
Tire Mehmet Emin 

·----------------~--!----------------------"" 
Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 1-13 (218) 

EXTRA 

Bıçak1an Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERİDÇILER N o. 1 

(1164) 38 - 78 ( H 3 ) 

Havacılık ve spor 
Havacılık. ve sporu'un 141 nci 

sayısı her okuyanda bilgi uyan

dıracak konularla dolu olarak 

çıkmıştır: 11GUnün en ıüvenli 

taııma vaııtası,, , "Hava huku

ku,, , "havada olup bitealer,, , 

Nüzhet Haşioı'in "yediden yet

mişe kaclar,, yazııı, "yelken 

uçuşu,, , 11motörıüz tayyare ha
berleri,, , "sporda taş,, "Bir İn -
g iliz tayyarecinin anlattıkları 

" ' 
Server Ziya Gürevin'ia bir ıii-
rile bir hikayesi, Ankara ka-

yakçılarının Uludai ıeı:intiıi 

ıibi çe4itli yazılardan baıka 

okurlara paraıız bir " tayyare 
•oeeli ,, de verilmektedir. Yir

mi beş resimle ıüılenaiı o,l.an 

bu aayıyı her halde ~ir kır• ... 
· ıöt;,ün~ 

1 

Karahisar Maden Suyul 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir ~ezan esi Telefon : 2067 

D o y ç e Or i ya n t b a n k 
DRESDNER BANK SURESi • 

IZMiB. 
M~;RK .KZl . HEHI_Jl.N 

Aimangada 175 Şubesi Mevcuttur 
tfoı maye ve ihtiyat akçesi 

165,000,000 Raybsmark 
'fiirkıyede Şnbelerı : ISTA~ BUJ_; ve fZMJ H 

l\lıtıırd:\ ~uheleri: J\.AHlRE Ye ISKENDJ~Rli.E 
Her tiirlii banka muaıoelatnı ifa ve kl\bul eder 
c AL:\1 Al\ YA I> A seyahat, ikamet, tahsil ve saire .için 

f'n f'bVPıı ı-:nı:ııtln BEGTSTERMAUK ırntılır. > (h-1 

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

19 3 5 e kadar 
Franıız 2'eneral konsoloılui'una yahut lzmir Fransız tıcaret 

odasına müracaat edilmelidir •.• 
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JLAÇ E 
HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERı 

Hamili ll'fl•het 

Sıhhat Eczanesi 
Baıdurak Büyük Salepçıoilu hanı kal'fısmda 

. .. 
• -. . 
• 

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

lzmir Emrazı sariye hastanesi 
8aştababetinden: 

Hastane.Uz için ı 000 kilo aadeyait açık ekailtme ile saba 
alıaacakbr. istekliler ıuaiti pnnek lzere lıer~ ve kat'i ilıale 
p.ü olan 18 Mayıs 935 Pazartesi p.n saat 11 de Tepecikte 
Emrazı aariye haataaesiJ1e müracaatları. 29--4-9-14 1216 (578) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Daima Sabit Daima Tabii 

.Juvantin Saç [oyaları 
İNGİLİZ KANZUK eczanesi laboratuarlannda hazırlanan ju

vantin saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen an 

olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 

karine tertip edilmiıtir. Gayet tabii ve sabit olarak temin cdi
lea renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
ıakma:ı. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat maiaı.alaruada uaymız.. 

Yırtılan 

Bütün Listik fabrikaları hayret 
içiade kalmıştı. Veni lastikler, 

evvele nisbeten çok daha sai-
lam yapıldıiı halde, yeni oto
mobiller üzerinde yine çok ça
i»uk aıınıyordu. 

Goodyear mühendisleri. bu 
esrarengiz çabuk qınmanın se
ltebini buldular. Yeni çok sür' -
atli otomobiller, lastikleri ta
bammüUerinden fazla e:ıiyor ve 
qındırıyordu. 

Mühendisler bir çok yeni las
tik taban.lan tecrübe ettiler. 
Goodyear'ın kalın zımpara ta
fllldan mamul muazzam tecrübe 
çarhları aylarla durmadan dön
dü. Bu tecrültede iyi netice •e
ren llatikler, tecrübe otomo
billeri üzerinde, her aevi yollar 
beriade daha ağır tecrü'ıelere 
tabi tutalda. Bitin bu teaii-

Esrar 

ltelerden soara nihayet, qan
maya kartı 43 % daha uzt111 
ömürlü, daha sailam Goodyear 
" G - 3 ,, lbtiiini tekeaall 
ettirdiler. 

Goodyear acentalanntla bu 
şayanı ha)'Tet yeni lastik me'Y-
cudu vardır. Yeni lastik daha 
ieniş, daha düz tabanlıdır. Ye-
re temas sathı daha a-eniıtir. 
Daha az patinaj yapar, daha 
emaiyttlidir, üzerinde daha faz
la lastik vardır. Tıl'llaj'ı Yeya 
tel kısmı co'k sağlamdır. 

Bez kıamı mqhur Goodyear 
Supertwist ipliklerile yapıl-
mıtbr. 

" G - 3 " ltu pae kadar bO
tüa dtinyada imal edilen ea 
••ilam, en aükemmel, en em
•iyeti lhtiktir. 

Perdesi 

DAHA GENİŞ, OAHA OÜZ
TABAI KISlll -

DAHA FAZLA LAsTIK ;ıısm. 
DAHA 80Y0tt ERiYET 

ve 

4 3CJ1 DAHA f AZLA 
"JO AŞtMMA ÖMRO 

Yurdumuzun en güzel 
traş bıçağı 

KIRN JZI AY 
Tıraş bıçağıdır. 

Cildinin sıhhatını seven
ler başka bıçak kullanma
malıdır. Den~mesi parasızdır. 

Umumi deposu : Kuzuoğlu 

:: Antalyalı Sait 
ı mai-azası Numara 29 
' ' . 
----~--~ ........... . 

Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adres - Beyler Numu 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

12-26 (229) 

İzmir Betedlyeslnden: 
1 - 245 lira bedeli keıifli 

Tepecikteki Koca tepe ıoka

j"ında adi döıeme yabılmuı 
Belediye başkitipliiiadeki prt
aameıi yeçlıiJe 18- 5- 935 Cu
aartui pal saat 16 da açık 
eksilt.• ile ihale edilecektir. 

GOODTEAB i,tirak için (19) lira muvakkat 

teminatla söyle.en güa ve A· 

ata kadar komisyona ieliair • 

Senelerdenheri TECRUBE edilip piyasamıza 
çıkdıktao sonra GRiP hastalığının memleke-

2 - (497.SO) lira l»edeli mu
hammeali Gün•otdadaki 53 
adaıua 398 metre murahbaın

clalri -4 sayılı aru Belediye baı 

kitipli&"indcki şartnamesi veç

hile 18 - S - 935 Cumarteai si
saat 16 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. 

timizde şiddetini kaybettiren ve vak· 

tinde kallaaanları Gribe yakalanmak 
tan kurtaran 

lıtirak için (38) lira muvak
kat temİDatla söyleaea ~üa ve 
.. ata kadar komW,- ~eliıür. 

3 - (1772.24) &ra Mdeli mu
hammenli Güadoidudaki 59 
adanın 430.56 •etre •arabba
ıadaki 7 sayıh anuı Belediye Gribe Karşı tecrübeli Ve çok müessi 

NEOKALMilvA 
ltaıkitiplijindeki prtaaaeai 
y.çhile 18 - S - 935 Cumartesi 
paü saat 16 da açık artırma 
ile ible edilecektir. 

Kaşelerini emniyetle kullanınız lıtirak içia {130) lira muYak
kat temiaatla söyleaen gün •• 
aaata kadar komisyona ıelinir. 

3, 7, 12, 17 1280 (603) 

Üşümekten mütevellit izbraplara karşı 

En seri Tesir, en kat'i Netice 

~--
"'~~ı 
~\ 

1) 
Grip, nezle ve soğuk 
algmlıklannda 

bilhassa müenirdir 

.GRi 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
i Romatizmalara a 
i eh~mmiyetle tavaiye ~ 
: edılmektcdir. : . . 
~ •.........•...............•. : 

G 
R 
• 1 

p 
• 1 
N 

Baş ve diş 
airılarını aür'atle 

dindirir 

Pil\l 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Kınklığı giderir, S 
E bel ve adcle : 
: airılarını keser : . . . . •••••••••••••••••••••••••••••• 

·Ewuıun·aciiiiielerile·sü1ü-nü·r:··l!iaii .. 7:s .. kürü .. für·E ...........•....•...............•..............•.........................•• ~ ...... . 
lzmir Defterdrrlığından: 

İssisinin verii borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 
haczedilen Hasan hoca mahallesinde yol bedcateninde kiin eski 
38 yeni 28 sayılı maiaza tarihi ilandan itibaren 21 gün müd· 
detle satılıja çıkanldıiından pey sürmek iıtiyenlerin defterdar-' 
lık tahsilit kalemine müracaatları. 25 - 29 - 4 - 8 

1189 ( 566) 

OTEL BRISTOL 
• ---

Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

Bütiin lznıirliler burada buluşurlar 

== Tepebaşı Beyoğlu === 
Müsteciri: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

ÔMER LÜTFÜ'dür 

Emlak ve Eytaır baoka~·ı lzmir 
Şubesinden: . . . 
Esaı No. Mevkii Cıuı No. Depozıtosu 

lira 
219 Alaancak Karakol aokaiı •• 1 25 
231 o...mye caddai maiau 37 20 
305 Yol lteclateai sel.ili baa oda 55, 17 5 
411 Karatq Orbaniye sokaiı ev 1 S 7 
603 BoraoYa Kürtö•er " dükkin 39, 41 S 
621 Aya•ukla Sinekli cadtleıi tabakhaae 45 25 
848 Karataı Şetaret ıokaiı eYİn üat kab 14,16 12 
857 /5 Uruç reis mahallesi Kirpi So. e• 19 10 
875/1 Halkapınar kiiıthane caddesi 11 276 5 
C. 18 Memduhiye mab. Kireçlikaya ,, 10 10 
C, 84 Y. Tuhafiyeciler çarıısı G. majaıa 9 40 

Bulvan 
Mevki ve aumaralan yukarıda yazılı emlakin bir senelik kira

ları 11-5-935 Cumartesi pnü saat onda ihale edilmek üzere 
mü:ıayedeye konulmuştur. İstekli olanlann bixalannda yazılı de· 
pozitelan vezneye yatırarak müzayedesine ıirmelcri llı.uadır. 

3~10 1259 (601} 



Sahlle t-. 

Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 4 mayısta 

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

ERIAND vapuru 2 mayısta 
Rottcrdam, Hamburg, Copen
hage, Gdynia, Dantziğ. Gotc
burg, Oslo ve Iskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

SAMLAND vapuru 14 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen· 
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve Iskandinavya 

' ]imanları için yük alacaktir. 
"1ATIONAL STEAM NAVIGA 
r· TION Co. OF GRECCE 

Jzmir - Nevyork arasında 

, ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 30 nisanda 

~
( Doğru ) N evyork için yük 
alacaktır. 
ERVİCE MARiTİM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda 
tlflr muntaz am sefer. 

PELES vapuru 26 mayısta 
'relip 27 mayısta Malta. Bar
ıelon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 1 

1 
N. V. 

W. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

DEUTSCH ELEVANTE LINIE 
SAMOS vapuru 29 Nisanda 

bekleniyor, 2 Mayısa kadar 
Aavers, Roterdam, Hamburg 
ue Brcme!1 için yük alacaktır. 
ALıMNIA vapuru 8 Mayısta 

bekleniyor Anvers ve Ham
burgt:ı ıı yük çıkaracaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

HANSBURG vapuru 2 Ma
yısta bekleniyor. Hamburg ve 
Anvcrsten yük çıkaracaktır. 

SERViCE DIRECT DBNUBIEN 
Tuna hattı 

HERAKLEA vapuru 13 ma · 
yısta beklenivor. 16 mayısa 
kadar Dükerk Direkt, Anvers 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men limanlarına yük alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXCELSIOR vapuru 3 ma

yısa doiru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

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

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Doktor mayısta gelip 2 mayısta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mcs
uliyet kabul etmez. 

A. Hiza Unlen ı 
Fazla tafsilat için İkinci kor- Kestelli caddesi No. 62 

donda Tahmil Tahliye şirketi Doktor Ali Riza \.Jnlen 
lnası arkasında FRATELLI DOGUM VE CERRAHI 

SPERCO vapur acenteligıV'ne KADIN HASTALIKLARI 
MUTEHASSISI 

müracaat edilmesi rica olunur. T clefon : 2987 

Telefon: 2004-2050 ·------•mm--• 
Eczacıbaşı 

S. Ferit 
Kolonya ve 
Esansları 

30 senelik mütemadi ••İ 
mahsulü çok latif ve çok 
sabit kokulardır. 

Bahar, albn damlası, ya
semin, Dalya, muhabbet çi
çeği, unutma beni, senin 
için, ful. 

ısimleriyle onları herkes 
takdirle tanır. 

Bu isimlerle bu kokulan 
kimse yapamaz. Yakın isim
lerle taklitlerimi red edıp 

S. Ferit 
İsim ve etiketine dikkat 

ediniz. 
• Um. depo: 

S. Ferit Şifa 
Eczanesi Hükümet sırası 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

I TAMDAR ÇIKl~IGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. a.-uı P. K. No. 234 IZMIR 

l 

Yenı· Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
D HE ELLERMAN LIN ES L TD. 

ALGERIAN vapuru 18 ma
yısta Liverpool ve Svansea'dan 
beklenmcktedir.V c ayni zaman
da doğru Livcrpool 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

VIGA TION Co. L TD. 
Adjutant vapuru 7 mayısta 

Londra için yük alacaktır 
DEUTSCHE Levante LINIE 
ULM vapuru 15 mayısra 

Hamburg, Bremcn ve A0\1ers
ten beklenmektedir. 

ANCORA vaparu halen li-

Ademi 

VAPURCULUK TÜRK 

ANONİM ŞiRKETİ 
IZMIR ACENTELiGI 

8AKARYA 
Vapuru · Her PAZAR 

günleri saat tam 16 da 
hareket ederek PAZAR-
TESi günleri saat 1&da 
İstanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
rünleri ialata rlhtımındaıa 

tam saat 16 d• hareket ede
rek CUMA ıünü ıaat 16 
da lzmire varır. 

Fazla T afıilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da lzmir acenteliğine müra
caat. Telefon 3658 

manımızda ofup yük başalt
maktadır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurlann isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilmez. 

iktidar 
V"E 

., akitsiz ihtiyarlık 
OBDOBiN 

Hormobin tabletleri: ~:t:::rit~ 
tiyarlıgm önüne geçer. Sinirleri kunctlendirir. Bel g-evşek
liiini tedavi eder. Tafsilat için İıtAnbul .. Galata poıta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

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

21 - 40 (376) 
~ , 

YALNll MEŞHUR . 

POUf D PLAY 
TRA$ BİÇAllLARI 

llUllANINIZ 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

Ticarethanesidir. 
=-----

lzmir Def terda rlı~ından: 
İssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına ıöre 

haczedilen Ahmetağa mahallesinde Saiır sokağında kain 5 eski 
50, 52, 54, 58 yeni 56 ve eski 68 yeni 80 sayılı depo t.arihi 
ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarıldıiından 
pey sürmek istiycnlcrin Defterdarlık tahsilat kclemine ıelmeleri. 

23~28~3~8 1172 (553) 

Zonguldak 
IV:ider.. Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teılim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1 ,5 kuruş 

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

F. Perpinvani 
Ma2-azasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

ithalat gü .... tüğü müdürlü.ğün
den: 

Alman itilafına bailı kontenjan listelerine a-irea nesnelere ait 
beyannamelerden sahipleri ellerinde olanlarının 4-5-935 Cumartesi 
akşamına kadar mutlaka gümrük idarHİne ııtirip teslim etmeleri, 
akıi takdirde koatenjan sıralannın ı:-ıcilcmesiadea doaocak meı-
uliyetin sahiplerine ait olacaiı ilin olunur. 2-3 1271 ~597) 

' 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

LAK TİN 
ile ba,ıayınız. 

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

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

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

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
ECZA DEPOSU , 

Kırıklık, baş aırısı 

ve bilhassa 

SITMAYI 
karıılamak 

. . 
ıçın 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Dikkat 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden ıorunuz yeya sizde bir fişe alınız 
Her eczanede vardır 

' ll!l}J 

, 
Eczacı Kemal Aktaş 

KOLONYA VE ESANSLARI 
Eczacı Kemal Ak-

taşın 30 senelik koku· 
culuk tecrübelerinin 
ve kolonya ve esans
cıhktaki mutabassıı

lıiı•ın işte eserleri 

Gönül, bahar çi
çeği, altınruya, fulya, 
yasemin, ıonhatıra, 
leylak, akşamgüneıi, 
amber. 

Zarif, sabit, 
ince koku 

Aşk, füsün, 
sehir ve cazibe 
kokuları. 

İzmirin şerefi ol
muştur. İ•tanbul sa
tış merkezi Beyoj'lu 
T okatlıyaa ıırası 

Anestidiı maiazası 
Bu kokuları kim

se yapamıyor, yapa
maz, yapamıyacak, 
taklit edilemu, Uia
leri ah11amaz, açık 
olarak yalnız Hilil 
eczaaesiade sablır. 

Umum Hastaların 1 ·azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsala~! 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsaları gayri tab11 

doğan çocuklann vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma er 
hazları, kemik hastalıklan neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ibtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. · 

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

MuTEHASSISI 

Fa.hrl Blza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öj'lcden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: lmıir Kaymakam Mihat bey caddesi No. 20 
22-20 (355 S.7 


