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Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Str 
·Şaşa) suyu 

Uz -
•rinde duı-ulacak bir 
sorum olmu,tur 

ıa~ok eski yıllarda Eıı-eye ün 
lardış olan Şaşa! suyu son yıl
. 1 a unutulmuş bakımsızlıktan 
ız erı b'I 
d ı e ortadan kalkmı• bir 

urumd "d· V . ~ 
Z a ı ı. alı General Ka-
ım o· 'k d 1 ırı çok gezginci bir 

I ed et adamı olduğu için köy
çerk e dolaşırken Şaşal için bir 
J 0 

. ~eyler duydu ve öğrendi. 
bzİırın • iyi bir suya ihtiyacı 
d u undugundan bu su üzerin-

e durdu. O kadar yılmadan 
U~anmadan durdu ki Şasal de
nı~ce Genral Kazım, General 
~~~ım denince Şaşal gözlerimiz 

Şnunde canlanmıya ba~ladı. 
unun bunun dudak bükme

lerine, suyu lzmire ıı-etirmenin 
Zorluklarına kulak asmıyarak 
bu iş üzerinde çalıştı. Vilayet 
~enci kurultayı yükümü dışın-

a bulunma,ma rağmen valinin 
çalı~masını göz önünde tutarak 
arasıra bu su için küçük yar
d~m!arda bulunmağı esirgeme
dı. ye bugün ıı-örüyöruz ki Şa
!al lzmir için bir ihtiyaç oldu
gu gibi vilayet için de iyi bir 
re!ir kaynağı oldu. Vilayet 
bütce~inden bu suya harcanan 
P~!~ üç be' bin lirayı geçme
d!g_ı halde buıı-ün bu kaynak 
".ılare.te yılda iki bin beş yüz 
lıra ~ır gc~r getiriyor. Şunu 
da •aylemege borçluyuz ki bu 
g_c!ir su başına konulan bir bek
çı ıle ~ide ediliyor. Eier iyi bir 
~r~ab~zasyon kurulmuş olsa ıre
krın ırkaç kat artacağında koş 

umuz yoktur Netek" 
1 k · ım me-

mur ar ooperatifin"ın b 
·· · u suyu uzerıne alıcı olınası 1 k 

it .. l gene u-
ru . ay uye erinin şaşalı görme-
l~rıne yardım etmi,tir. Bu ö-
ru• b"" t- ·· l · i 

Y u un uye erın yüreiindc 
~ıva~ç ~yandırmış hepsi şaşa· 
ın, uze~nde durulması ierek
leten bır sorum olduğunda bir
leşmiştir. iki iÜn önce ki ku
rultayda uzmanlardan bir ko
misyon kurulmut Şa,al üzerin· 
te durulması onaylamıştır. Bu 

arar _çok yerindedir.Su işi ya· 
~a~a ısteklerinin başıoda gelir. 
a~lı.k bakımından suyun özel 

Yerını burada uzun uzadiye aç
mak ıerekmez. Yalnız şu ka
darını so'"yli l' k' İ · · · · ye ım ı zmırın ıvı 

k'!Ya .ihtiyacı büyüktür. Net~
ını lstanbuldan kentimize iyi 

ıu ti ·1 ıı-e rı mektedir. İhtiyaç ol-
masaydı b · k" u ışe ımse baş vur-
jazdı. lstanbuldan ielen su
dar~n ve Saşalın bugün ki satış 
e~erleri çok yüksektir. Bu 

cLgerle herkes iyi su alamaz. 
. eundan başka bugünkü ge

hrme yolları ile kaynak sula
~nın iyiliğine ve temizliğine 
•Danımız yoktur. Bir çok kim
ıeler Şaşa! veya İstanbul suyu 
•dı altında halkı soymaktadır
lar. Belediye vakıt vakıl bun
ları kontrol etmekte i!e de 
çok kazanç yolu gözleri ka
rartmakta yine Halkapınar 
Buyu ~işelerde satılmaktadır. 

'!Dun önüne ıreçmek için te
mız ucuz su satımını elde etmek 
~~~ektir. Genel kurultayın seç
tigı uzmanlar Şaşa! yolunun 
Ya~t~rılrnasını onaylarlar ve 
gelırı karşılık tutularak hatta 
biraz da para vererek suyun 
İzmirde otomatik makinalarla 
şişelere konmasını onaylarlarsa 
temizlik inanı kendiliğinden 
doğar. Bugün bir şişe su beş 
kuruşa satılıyor. 

Halbuki en geniş bir hesapla 
bir şişe su altmış paraya mal 
o!maktadır. Altmış paralık 
bır şey yüz paraya geniş ge
niş satılabilir. Temizlik üstüne 
elde edilecek ucuzluk suyun 
her kes tarafından kullanılma
sını kolaylaıtıracağından sar-

-

C tmıhul'iyelin Ve C'unılrnriuet Eseriı~in Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siyasi Gazetedir ! Yeni Asır matbaasında basılmıştır •. 

z on ra Si dün başladı 
Küçük adada 500 polis asayişi koruyor 

Şatoya kimse yanaşbrılmıyor .. 
Üç başvekil ve hariciye nazırı B. Mussolininin öğle ziyafetinden 
sonra görüşmelerine başladılar - Italyanların kuruntusu .. 
Şark misakı ittifaklar başladı • • • 

• • suya düştü Bunu tamamlıyan serısı fakat ... 
Streza, 11 (A.A) - konfe

rans mesaisi adeta tam bir 
ketumiyet İçinde ve tecrit edil
miş bir vaziyette devam etmek
tedir. İzolabella ile sahiller 
arasında •her türlü münakalat 
inkit:u uğramıştır. Hatta gaze
teciler bile şatoyu ziyaret ede
memektedirler. İngiliz ve Fran
sız heyetlerinin birer deniz mo
törleri vardır. Evlere yerleşti

rilmiş olan 1500 polis asayişi 
temin~ nezaret etm~ktedirler. 

Bugün İngilizler geldikten 
sonra üç başvekil ile üç hari
ciye nazırı arasında bay Mus-

•· . ' soıını tara.ından verilecek öğle 
yemeğindan evvel bir toplantı 
o!ac.aktır. Sonra gölde bir ge
zıntı ~apılacak ve öğleden sonra 
mesaıye devam olunacaktır. 
Fransız murahhasları 
Strezada 
Sfreza, 11 (A.A) - Fransız 

murahhas heyeti saat 22.25 te 
buraya il"elmi,tir. Bay Flanden 
ile bay Lava! istasyonda bay 
Mussolini tarafından istikbal 
edilmiflerdir. Bay Mussolininin 
beraberinde bir çok zevat bu
lunuyordu. 

Koıı/et'mı~cı ba'}~·aıı/ık ecleıt H . .llıısıwli11i Slı'e:a 1:011/e.-cııısıııııı lopl<ımlı{Jı ıırıtoıwıı dcııi::ıleıı !J'J1·iı111i'}it 

İtalyan hükumeti ba,kanı ile 
Fransız devlet adamları ara
sındaki telakki çok samimi 
olmuıtur. Bay Flanden ile bay 
Lava) beraberlerinde bay Mus
solini olduğu halde kendilerine 
ihtiram rasimesini ifa etmiş 
olan askeri kıtaatı teftiş etmiş
ler ve bir müddet daha Duçe 
ile görüştükten sonra istasyon
dan ayrılmışlar. 

Fransız heyetini hamil olan 
otomobiller ile Borremeo ote
line hareket etmiştir. Yol bo
yunca asker kordonları vücuda 
getirilmis ve bunların gerisinde 
Fransız bakanlarını hararetle 
alkışlıyan bir halk kütlesi bi
rikmiş idi. Otele indikten son-

• 
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Konferansın heyecanlı mevzuunu teşkil eden Alman dilekleri 

lJu 1ıarita Alııırıııyaııııı 1918 de kaybellifli yerleri siyahla 

yüstenııcldedir. Alıııaııyaııııı bııgiiıı isledi{ii ıle aşn{jı yukarı 

bıııılcıı·dır· 

Tayyare piyangosu 
~------------·--------------------..-.----~ 

200 bin liralık büyük ikramiyeyi 
3556 Numaralı bilet kazandı 

İstanbul, 11 "Hususi,,- Tay
yare piyangosu bugün çekil
miştir. Büyük ikramiye kaza
nan numaralar şunlardır: 

3556 Numara 

200000lira 

5097 Numara 

25000 lira 
1361 Nnmara 

15000 lira 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fiyatın artımı ırelirin de artması 
bitimini verecektir. 

22417 Numara 
1 O O O O lira 

6003 Num.,.ra 
sooo llra kanmı,ıardır 

1500 lira kazaaanlar 
t43?2 12s22 24042 
8018 18B52 

1000 lira kazananlar 
13902 9780 7287 16688 1896 
12779 20245 

ra halk otelin etrafına toplan- mülhem olan vazifemizi yap-
mış ve alkışlarını yenilemiştir. mıya geliyoruz. Bu vazifemizi 

İnglllzler tayyare ba,aracağımızı bütün kalbimle 
ile vardılar ümit ederim. Şüphesiz ki ba-

Londra 11 ( A . A ) - B. şarmıya çalışacağiz. 
Makdonald ve Sir Con Saymen Şark misakı suya 
dün ö(leden sonra Hendon ile ou,tu fakat 
Bourget arası•da sefer eden Paris 11 (A.A) - Maten ga-
çift motorlu bir tayyare ile ha- zetesinin Streza muhabiri 
reket etmişlerdir. Bourger de şark misakını daha şimdiden 
vapur ve trenle seyahat etmiş suya düşmüş telakki etmenin 
olan dış işleri bakanlığı daimi çok daha eyi olacağı mütalea-
müsteşarı Sir Roberte ve Stre- sında bulunmaktadır. İtaly1o1, 
za konferansında İngiliz murah- Lehistanın hattı hareketi hak-
bas heyetinin diğer azasına kında insaf dairesinde bir hü-
mülaki olmuflardır. iki bakan küm verilmesini müdafaa etmek 
dün sabah kabinenin haftalık tasavvurundadır. Çünkü Lehis-
toplantısında hazır bulunmak tan ne Cermenleşmek ve ne de 
üzere Londrada kalmışlardı. bolşevikleşmek fikrindedir. B. 
Bu toplantıdaki mesainin hita- Mussolininin Lehistanı garbi 
mından sonra Hendon tayyre Avrupa devletlerı araıına kabul 
meydanına hareket etmişlerdir. etmek taraftarı olduğu da ay-
Tayyareye bindikleri zaman ce- rıca beyan olunmaktadır. 
nubi ııarbi rüzııarı saatte 55 ltalyanların zihnini lfgal 
mil sur'atle esmekte idi. Bu- eden bir mesele 
nunla beraber seyahat iyi geç- Streza, 11 ( A. A) - Havas 
miştir. B. Makdonald hareke- Ajansından: 
tinden evvel gazetecilere fU Sir Con Saymenin avam ka-
beyanatta bulunmuştur : marası.ıdaki beyanatı ile ta-

Arşı ulusal hüsnü niyet, el vazzuh eden İnıiliz heyeti mu-
birliö-i emniyet ve barı•tan Soııı• 9 uııc11 Safa<la -

• f y •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••• d d _ Rnııiııg Staıı m· -

Sağlık bakımından halka ve 
gelir bakımından da vilayet 

bütçesine büyük vararlık yara
tılmış olacaktır. 

Bu iş üzerinde bütçe dar
lıklarından ürkmemelidir Çün

kü Şaşal karşılığı olan büyük 

ııelir getirmek yerinde bulu
nan bir iştir. 

200 lira kazananlar ._ 
80117547 6132 1214910589 --------------------

11215 20693 6535 5785 10643 ı.,glllz murahhasları - Bay Hitlerle böyle konu•-
- Sotuı 3 üncü Sahifa<la _ mu• ardı şimdi konferansa doyduklarını anlatacak•.ı.-EI. C>cak.oA1u. 



Sahife z 

Piyango satışlarında 
Bazı düzensizlikler -·-· .. ·· 

Gayri mes'ul adamların imzaları 
Bilet gibi satılması doğru değildir 
Tayyare piyangosu kurulda- _iünün kapısı önünde 110 ku-

ğu gündcnberi halkımız tara- rnşa kadar sahlmaktadır.Cem-
fmdan büyük bir inan ve rağ- iyetin (150) kuruş kıymet koy-
bcte mazhar olmuştur. Halk duğu bir bileti değerinden 
bu bHctlerJe hem taliini dene- aşağı satmak halk arasında 
melde ve hem de yurt müda- fena tesir uyandırdı~mdan şüp-
faası gibi en büyük bir ülküye be yoktur. Bir kısım bayiler de 
hizmet eylemektedir. Yalnız on biletin veya yirmi biletin 
2'özden kaçamaz ki son bir iki numarasını bir kaat üzerine ya-
yıl i';inde piyang-o satışın- zıp altma bir imza atarak bun-
da genel bir durgunluk sezil- ları da tayyare piyangosu 
mektedir. Bunun bir çok bileti gibi bir liraya, iki 
sebepleri bulunabilir. Bunları liraya satmaktadırlar . Hiç 
araştırmak ve önüne geçmek bir resmi makamın veya 
ulusal bir borçtur. Mill~tlerin tayyare cemiyetinin kontrolünü 
bava kuvvetlerine verdiği kıy- haiz oJmıyan gayri mcsul adam-
met ve ehemmiyet meydanda farın imzalarının tayyare bileti 
iken bu zorluk vermeden bü- gibi sablmasına göz yummak 
yük bir 2"elir varlığı yaratan en hafif tabirile laubaliliktir. 
piyango kaynağı üzerinde has- Bu kağıtların kaç tane yazıl-
sasiyetle titrememiz lazımdır. dığını, kaç tane sabldığını hal-
Piyango üzerine inansızlık uyan- km aldatılmadığım kim temin 
dırabilecek bazı durumları edebilir? Üzerinde titremesi 
ortadan kaldırmahyız. Mesela 2"erek olan tayyare piyango-
tayyare piyangosunun biletleri sunu her türlü şüphelerden 
yüz elli kuruşa satılması lazım- uzak tutmak için tayyare cemi-
ielirken bu biletler Kcmcraltın- yeti umumi merkezinin ehem-
da haıkın toplu bulunduğu yer- miyetle nazarı dikkahnı celbe-
lerde, hatta piyango müdürlü- deriz. ............. 
Jimnastik bayramı 

Maarif bakanlıiuıdan vila
yete gelen bir bildirimde 26 
nisan tarihinin bütün Türkiyede 
jimn stik bayramı olarak kabul 
edildi2'i ve bunun için bir proj' .. 
ram hazırlaamaıı laildirilmiıtır. 

imar ve inşa 
Şirketi hey' eti umumiye 

loplanbsı 
İzmir ve havalisi ımar ve 

inşa Türk Anoaim şirketi 
hey'cti umumiye toplantısı 18 
Nisan Perşembe ıünü saat 
onda yapılacaktır. Ekonomi 
bakanlığından vilayete ıelen 
bir bildirimde toplantıda ba
kanlık namına bulunacak zatm 
vilayetçe ıeçilmesi bildirilmiş
tir. 

3 ay lzın 
Karaburun muhasebei husu

siye memuruna mazeretine bi
naen üç ay izin verilmiştir. 

Buğday koruma 
Talimatnamesi 
Buğday koruma kanununda 

zapt ve müsadere hükümleri-
nin ne suretle tatbik edilece
iine dair Maliye vekaletinden 
vilayete yeni bir izahnamc gel
miştir. Buna göre malın resmi 
verilmeden fabrikalardan çıka
rıldığı takdirde bu malların 
müsadere edilmesi lazımdır. - -.-
Ormanlardan kereste 

kesilmiyecek 
Ziraat vekaleti, yeni orman 

kanunu çıkıncaya kadar orman
lardan kereste kesilmesini men 
etmiştir. Keyfiyet orman mü
dürlüğiinden derhal mülhakata 
bildirilmiştir. 

Iran ve İraniyen 
Maarif bakaolıgından gelen 

bir bildirimde tarihi, coğrafi ve 
ırki dillere göre hakiki mef
hunllan ifade etmemekte olan 
Fransızca Pcrs ve Persan tabir 

lerinin yerine bundan sonra 
İran ve İranyen kelimelerinin 
kullanılması bildirilmiştir. 

T oplanılmadı 
Çocuk esirgeme kurumu yıl

lık genel toplanbsı ekseriyet 
olmadığından yapılamamış 14 
Niun Pazar gününe bırakıl

mıştır. Toplantı Verem cemi
yeti salonunda yapılacaktır. 

Hıfzıssıhha nıeclisi 
Umumi hıfzumhha meclisi 

pazartesi günü öğleden evvel 
vali general Kazım Dirik baş
kanlıiınde toplanacak ve şeh
rin sıhhat işleri .etrafında bazı 

kararlar alacaktır. 

Kaçakçılıkla 
Mücadele 

Müskirat inhisar dairesi ka
çakçılık ile şiddetle bir müca-
deleye girişmiş ve şehrin l.ir 
çok yerlerinde birer mıntaka 
ihdas eylemiştir. İzmir şehri 
altı mıntakaya ayrılmış ve bu 
mıntakalara birer memur tayın 
olunmuştur. 

Ayrıca Bornovada, Bucada, 
Karşıyakada da birer memurluk 
ihdas edilmiştir. 

Bornova ve havalisi takibat 
amirliğine bay Mahmut, Karşı
yaka ve havalisi takibat me
murluguna bay Tevfik Kantar, 
Buca ve havalisi takip mc
m urluğuna bay Eyip tayin edil
mişlerdir. 

1 
ELHAMRA J. MiJJj Kütüphane smeması 
Avrupanm en güzel sesli kadını : GITTA ALPAR, 

" Bitmemiş Senfoni ,, filminin " ŞUBERT ,, i : HANS 
JARA Y tarafından oynanan büyük operet : 

TANGOLiTA 
( SAVOY OTELiNDE BALO) 

Eğlendirici bir mevzu, DANS çılgınhğı, DEKOR ve TU
VAL ET zeniİnliği... BALE, REVÜ, CAZ, GiT AR ve P A 
UL ABRAHAMIN coşgun MUSİKiSİ... 

llave olarak : PARA •. OUNT JOURNAL (En yenı dün
ya haberleri ) 

Se:ınslar : Hergün 15 - 17 - 19 ve 21 de, cuma gü
nü 11,30 da ucuz seans, perşembe günü 13,30 ve 15 te 
talebe seansı 

. . . ' 
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Uluslar Arası 
lzmir panayırı hakkında bir toplantı 

Genel komite busene fazla 
Geniş bir teşkilat 

ziyaretçi celp 
yapacaktır 

• • 
ıçın 

Uluslar arası beşinci İzmir 
Panayırı Geue] kom;tesine se
çilen zevat dün saat 16 da 
Belediye fia~onunda VaJi gene
ral Kazım D~riğin başkanlığın-
da toplanmıştır. İçt;maa Rus 
ve Yunan konsoloslarile diğer 

konsoloshanelerin tercüman~arı 
milli Banka!ar Müdürleri. 
Gümrük ve ıinbisar müdür
leri, vapur acenta'arı, ga-
zeteciler daha bazı zevat 
iştirak eylemişlerdir. 

Celseyi açan general Kfızım 
Dirik komite çalışmasına koşan 
zevata teşekkür etmiş, U. arası 
İzmir panayırının her sena ka
zanmakta olduğu şöhreti işaret 
ederek kıymetli mütalaadan 
İ5tifade edilmek istenildi : ini 
söylemiştir. 

General klering anlaşmalarile 
geçen seneki ithalat zorlukla
rının ortadan kalkbğmı ve bu 
sene çalışmalara erken baş
landığı için yabancı dostları-

mızın panayır üzerinde ça!ış
malan gerekleştiğini ilave et-
miştir. Müteskiben söz alan 
başmuharririmiz Bay Hakkı 
Ocakoğlu panay!rların ökono-
mik bakımdan ehemmiyetini 
ve emtea mübadelesini kolay
laştırması itibarile kıymetini 

izah etmekle beraber bu hususu 
temin edecek olanların faal 
komite olduğunu tebarüz ettir
miştir. Bundan başka panayır
ların ikinci ve birinci.si kadar 
mühim olan kıymeti memlekete 
ziyaretçi seyyah celbi olduğunu 
bunun için ayrı bir organi,.as
yon vücuda getirilmesi lüzu
munu anlatmış, bunun çok ge
niş bir iş olduğunu ileri s;ire
rek seyahat acentelerile temas 
etmek, top!u halde memle!cete 
seyyah celbeylemek, bunların 

şehirde yiyecek ve yatacak 
yerlerini hazırlamak leyli mek
tep binalarmd:m istifade etmek 
üzere ikinci bir komite teşkilini 
teklif eylemiştir. 

G'!neral Kazım Oirik bu tek
lifin çok yerinde bulunduğunu 
misallerile izah ederek onay
lanmasını istemiştir. Müttefikan 
tasvip edilen bu ikinci komita
ya baş mubarririmiz Hak
kı Ocak~ğlu, Ofis müdür mua
vini Rahmi, Alman konsolos
hanesi tercümanı Namık, ec
nebi apurlar acentesi Sperko, 
Borsa komiser vekili İhsan, 
Emlak bankası müdürü Kemal, 
turing klüp namına da Nazım 
aza olarak seçilmişlerdir. 

Bay namık bir çok ecnebi 
firma~annın panayırda malla
nnı teşhir etmek istemekle 
beraber buraya adam gönder
mek masrafına katlanamadık
lsrındaıı faal komitenin ticari 
mahiyette bir firmayı bu kabil 
işlere memur etmesini, bu fir
manın komisyon mukabilinde 
teşhir kolaylığı göstermesini 
teklif eylemiştir. Bu mevzu 
üzerinde de general Kazım 

Dirik, Iş bankası müdürü 
Firuz, gümrükler başmüdürü 
Sami söz almışlar: neticede 
tebarfız edan fikirlere göre fili 
komitenin bu meseleyi araştır
ması onaylanmıştır. 

Yunan konsolosu panayır ye
rinde geçen sene elektrik ziya
larının azlığından şikayet etmiş 
belediye başkanı geçen sene 
enstalasyonu loş bir manzara 
vermesi için o şekilde ya
pıldızını bu sene bol ziyaya, 
fazla ışıia ehemmiyet verilece
ğini söylemiştir. 

Bay Sperko temsil ettiği va
pur şirketleri namına Türk 
konsoloslarmm verecekleri ve
sikalarla eşya ve yolcu nakli
yatında 00 30 iskontoyu şim
diden kabul ettiğini ve bunu 
daha fazla yaptırmıya çalışa
ca2'ını söylemiş, teşekkürle 
karşılanmıştır. 

Bay Behcet Uz'un geçen 
sene görül nüş noksanlar var
sa>. tenkit edilmesini ve bu 
tenkitlerden istifad-! olunaca
ğmı söylemiş ve daha bazı 

müzakerelerden sonra toplan
tıya, nihayet verilmiştir. 

~~---~----------~::;ıw~~e~------~---~~--~ 

DışPiya a 
...... ' fil 1 

Son hafta durumu! 
ne haldedir? 

Tiirkofisin Berlin şubesinden 
gelen bir raporda son haftanın 
piya~a durumu hakkında bazı 
malümat verilmektedir. R ro po

run hülasası [/udur: 

"Kuru üzüm p yasasında pas
kalya yortularının gelmesi do- 1 

layısile az çok mülıim satışlar 
olmuştur. Ancak bu satışlar 

büyük bölüm itibarile Alman
yadaki stoklardan yapılmış ve 
burada bazı konsinasyon par
tiler de elden ç1kanlmıştır. 

İncir piyasasının bilhassa bü
yük daneJi mahsul üzerine bir 
kaç baftadanberi görülen can
hJık devam etmiştir. Yerli tüc
carların ellerinde stok kalma-

mış ~ibidir. İzmirin naturel in
cirleri 17 marka kadar satıl
mıştır. Pamuk üzerine Türk 
mallarına Hamburgta alaka faz
ladır. 

Alman pamuk dairesi 100 

kilo başına sif Hambur~ olmak 
İzmir pamukları için 82 - 85 

mark fiyat koymuştur. Bu fiat 
noksandır ve muameleyi güç
leıtırmektedir. Almanyada so
ganlarımız için de sürüm im
kanları vardır. 

Ancak tikcarlar fırsattan is
tifade ederek soian fiyatlarını 
haddinden fazla arttırmışlar

dır. Bu Taziyet aleyhimizde sa
vılabilir. 

ş lar ---
Jlugünkii koşular 
eyecanlı olacak .. 

.t 
Bugün Kızılçullu koşu saha-

sında ilkbahar at koşularına 
devam edilecektir. 

llk koşu iiç yasındaki yerli 
• ı; 

yarım kan . Ingiliz taylarına 
mahsustur. ikramiyesi 340 lira 
olan bu k~şuya 10 hayvan iş
tirak edecektir. 

Koşuya iştirak edecek hily
vanl r arasında Erol ve Bora
nın kazanmaları ihtimalı çek 
kuvvetlidir. 

İkinci koşu; şimdiye kadar 
kazandığı ikramiyeler yekunu 
sekiz yüz lirayı doldurmıyan 
üç ve daha yukarı yaşto..ki ha-
lis kan İngiliz at ve kısrakJara 
mahsustur. Bu koşuda Erol 
ve Ece favorimizdir. 

Üçüncü koşu; dört ve daha 
yukarı yaştaki yarım kan n
giliz at ve kısraklanna mah
sustur. Yedi hayvanın iştirak 
edeceği bu koşuda Süha, Yı!
dınm ve Seften arasında he
yecanlı anlar geçirilmesine in
tizar edilebilir. 

Dördüncü koşu; dört ve daha 
yukarı yaştaki halis kanİngiliz 
at ve kısaraklarına mahsustur. 

Mesafesi 2200 metre olan 
bu koşuya iştirak ~decek olan 
Bekir, Gosser ve Grandezza
nın üçü de müsavi kuvvette 
oldukları için koşunun hangi 
hayvan tarafından kazanılacaiı 
belli deiildir. Son koşu handi
kap koşusudur. Bu koşuya ye· 
di hayvan 2'İrecektir. Al Der
viş, Al Ceylan ve F eruh nis
beten az sıklet aldıkları için 
neticeyi aralarında taksim ede· 
ceklerdir. 

uring klüp 
Vilayet iç ve dışına 

Gezintiler hazırlıyor 
l . Turing ve otomobil kulübü 

Izmir şubesi vilayet içinde ve 
dışında halkı seyahat etmeğe 
alıştırmak için mühim bir te
şebbüse giri~miştir. Vilayet 
içinde ve dışında kısa ve uzun 
gezintiler tertip edilecek, bu 
suretle halkın yazın yakıcı sı

caklarında istifadeli günler ıe
çirmesi temin edilecektir. 

Bu iş için Türkofis müdür 
muavini bay Rahmi Jallak, bay 
Hadi Gemil ve vilayet İstatis
tik müdürü bay Nazımdan mü
rekkep bir komita teşkil edil
miştir. Komite, bu yaz yapıla
cak gezintiler hakkında tarih 
sırasile bir proiram hazırlıya
caktır. Geziati programında 
Efez, Beriama, Ödemiş, Ay
dın, Gölcük, Karaburun, Foça 
Tire, Sart, Balıkesir, Bursa ve 
Uludağ gezintileri dahildir. 

Bunlardan Balıkesir - Bursa -
Uludağ iezintisi için bir haf
talık ayn bir program hazırla
n1cakbr. 

Foça ve Kara burun deniz 
seferlerinin ayrı bir bus, si yet 
taşıması ve Perşembe geceleri 
İzmirden hareket edilerek Cu
ma ieceleri İzmire dönülmesi 
içjn tertibat alınacaktır. 

Bu gibi deniz seferlerinin 
yaz mevsiminde bir kaç defa 
tekerrürü de mümkün olabile
cektir. 

12 Nisan 1935 

,am:.ıı ... :mn::re:mz:maımmız:' 
ft KÖŞE1\1DEN 1 
' e Wil'**M J;;:ı+I 
- Berberler -

Geveze ve sinirli berberler· 
de hiç traş oluyor musunuz 
bilmem! Lakin ben böylelarinde 
tıra~ olmaktan çok korkarım. 
Bu korku ile bir kaç berber 
değiştirdim. Ne aksilik hepsini 
ya sinirli ve yahut geveze bul
dum. 

Acele bir işiniz olur, tıraş 
olmak lazımgclir, oturursunuz 
sandalyeye, sabunu yüzünüzde 
köpürtüp, bıçağı kayışta bile
meğe ba,Iarken lafa da başlar. 

- Hımmm, evet: 
Gibi sudan, resmi mukabe

lelerle sözü kesmek ister~iniz. 
Bıçağı yüzünüze getirip yü-
rütmiye başlayınca bu sefer 
seninle Uif edemiyen berberin 
canı salulır, sıra bekliyenlcrden 
birisine veya eli erdiğine bir 
söz atc1 r, atttığı söze cevap 
almaya görsün traşı yarıda bı
rakır, başlar hararetli hararetli 
bir ikinci traşa, münakaşaya .• 

Hiç laf tdemezse çatlar da 
patlar etrafmdan sö~ &r.M. Ba
zı zaman can burnuma gelir de 
traşın orta yerinde yelyc-
pirdek. boynumdan beyaz 
örtüyü sıyırıp kaçmak istedi
ğim olur, olmadı değil birisinde; 
Hiç hatırımdan çıkmaz, müte
madiyen gevezelik edip yarım 
saatlık tıraşı hemen iki saat 
kadar uzatan berberime biraz 
acele etmesini rica ettim. Cam 
sıkıldı, sustu, sustu amma ina· 
dına da yavaşladı. Tıraş yarıya 
varınca dayanamadı, bıçaiı bı-
rakıp: · 

- Affedersiniz, evli misin? 
- Evet. 
- Kaç çocuiun var? Galiba 

dışarıdan geldiniz? 
G ı bi suallere boğunca gırt

lağımı birisi boğuyor zannettim, 
hemen kalktım. 

- Affedersiniz, sıkıntı geldi, 
traşı sonra tamamlarız diye 
yüzümü silip bir mendil sara
rak başka berbere geçtim. 

Geveze berberler ne aderler 
se kendilerine ederler diye
cektim. Gevezeliği seven müş
terilerin arayıp ta bulamıyacağı 
yerler olduinnu düşününce 

bu fikirden vazgeçtim. Hele 
berberliğe bir de piyanı:o ba
yiliğini ekliyen berberlerin dük
kanlarında traş pek tabii ola-
rak normal müddetini zuhurata 
bağlar, uzar gider. 

Sinirli berberlere ı:-elince: 
Bonların hali gevezelerden da
ha berbat ve ayni zamanda 
korkunçtur. Elleri, titreyen, 
gözleri fal taşı gibi açık, saç
ları diken diken, acele acele 
hazırlıklar yapıp, kışın buz gibi 
soğuk, yazın da çeneyi heşla

maya çeviren kaynar su ile 
buruna, ağıza, kulağa 'sabun 

· köpürten berberler elinde yü· 
re~i hoplamadık kimse yoktur 
sanırım. 

Sinirli bir çırpıştırma ile çe· 
neyi traş ederken birden bire 
usturayı kaldırıvermesi insana: 

- Eyvah burnum gitti kor
kusunu mutlaka yaşatır. 

Berberlerin bu halleri olmakla 
beraber tehlikeleri yoktur. Ya 
adamı afakana buğarlar, zorla 
sinirli ederler, yahut korku 
içinde bırakırlar. 

Şu yazıyı okuyanlar içinde 
benim berberim de olsa ve 
tok dilin kendi müşterisi ol
duğunu öireni:-se hallin nereye 
varacak diye bir dü~ündüm 
ilkin benim berberim.in siniri 
yoktur, J[Cvez:eliii. çoktur, bir· 
de : tıraş ederken sokakta ıe
lcne, geçene bakması huya 
vardır. Bir iÜn bir tarafımı 
yaralayacak diye korkuyorum. 

TOKDIL 
Para alacağım diye fırçayı 

bir türlü elbise üstünden ayır
mayan, iltifatlara boian ve 
hatta çeketin yakasını, panto· 
lonun paçasını bırakmayan çr 
raklar bir ayrı sinirdir. 

T. D-
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lı ir ona n ~ ~eviınH ş'.ı.yh~r t~uyı ruyor 
~ lii' iik f mitler h~ıld yorHnı -- ,, -----. ' · - eye bay an Ar- d 'ğim baş sen:n bugünkü ~ek-na·~ 

- Bcyo·r · ı ~ · 
b. ,f,ıuna g.Q.cccgım, ıı:cn 
ııe v k 

a tı öy~e unutturdun ki 

lin, yeniden yaphğım ba ta 
İ ... .! bu ö!ünün canlı portresini 
görürsün ki bu resimde o 

ancak vapu . ı ·ı· . fk· . l"'l yetışeoı mm. ' caulılık yok Kaya ... 
K ısı dr. b:rlikte çıkarken 
l aya arkalarından yürüdü on
ırı aşağıya kadar geçirdi. Tek

rar Yukan çıktığı vakıt kalbi 
ça~ıyacak gibi çarpıyordu. 

rkul orada, salonda yalnız 
onu bekliyordu !... 

* "' " Erkul ayakta annesinin ağ-
nadisınanı önünde duruyordu. 

Parmakları arasında kendi 
kendine tiiten sigarasını du
daldarına ~ötürmeğe unutmuı 
dalıın, kumral başı yukarı kal
kık le.aşları, çatık, ~eniş alnı
nın kırışıkları daha uzanmış, 
2Özlerini çevirmiyordu hiç .. 

Kaya ~essiz bir iki adım da
lıa attı. Salonun ortasında dur
du. Erkulun dönmesini, önce 
•öz ıöylemesini bekledi. 

Heykeltraş yaptıiı heykel
ler gibi dimdik duruyor, Kaya
•ın tekrar girdiiini duymamış 
görünüyordu. Genç kıı sıkıla
rak nihayet aordu : 

- Çok be•ıeyorum deiil
mi? 

l;iızla döndU : 
- Siz ? ıeldini.ımi Kaya 

nasıl duymadım. 

- Annemin resmine dalmıt
aınız ! .. 

- Ha ! . . ETet bizim ıözü
mü:ı. öyle baait bir ıörütl• kan
madıi'ı için ... 

ıorıuıunu tekrar ederek. 
- Söylemediniz: anneme çok 

mu benzeyorum ? 
Yeni .. ·· 'b· . ırormuı gı 1 rözlerini 

bır resme, bir kayaya Ç•Tirdi. 
Sonra birdea l'•n~ kıııa baııaı 
~~lmumu kalıplar lcibi ayuçları 
ıçındo tutarak: 

- Çook!.. Geçici bir ba1'ıı 
senin yirmi sene sonraki ba4ın
dır o, diyebilir .. Fakat bea yü-
zünüzün çizgilerinde, ıözlerin 
~~rinliğinde bir nnatkir gö
zunden kaçamıyan nüansları 
sezerek bu ayrılıkları yeniden 
iÖstercbildiiime memnunum. 

Evet yalnız dış yüzünü gö
ründügü gibi değil görünmeyen 
mcyen iç yüzünü de herbir hattı 
ayrı ayrı işliyerek okunaklı 
bir hale getirdim. Sana ver-

• 
AYYARE 

Te.c.on s1s1 
'--.-,---

Kaya Erlrnl'un avuçları için
de gerçek eriyecek gibi yu
muşıyor kıvrılıyor ve yine bu
parmaklar arasında yeniden 
yapılacağını samyordu. 

Erkul'un son sözlerini me
rakla: 

- Yaptınız mı? Özbcnin ye
rini boş bırakmadın öyle mi? 

O hayretle: 

- Özben kim?. 
Şaşırarak: 

- Şey, gerçek siz bilmiyor
sunuz, verdiğiniz maskeye (Ôz
ben) adını vermiştim de .. 

- Öyle mi?. 
- Birbirimizi ne kadar se-

viyoruz bilseniz, geceleri onunla 

söyleşiyor, dertleşiyor, duy2u
larımı döküyorum .. 

Erkul ınlerek: 

- Ne yazık bu ltaıt tizerinı 

bir telsiz anteni koymaiı unut
muşum!. 

- Size konuştuklarımızı du-
yursun diye mi? 

- Öyle ya kim bilir ona ne 
ıevimıi şeyler duyuruyor, ne 
hliyük ümitler fısıldıyor, ne 
tatlı ıarkılar okuyoraua ... 

Kaya içini çekti. 
- Ne kadar yanılıyorsunuz 

lı>ay Erkul.. Üç yıldır annemin 
yolduiu ile hıçkırclliım odam
da acılarımı dinliyen bir baş 
bulmalı:, tesellisini buldum o 
lradar. 

Erkul bir clile Kayanm aaç-f 
lannı ok~adı .. 

- Bu yaşta ha! Y aşadıiın 
kııa geçmiş, yaşayıcağın uzun 
sıelecej'e röre nedir Kaya? 

- Seme ı,cır -

Bay Mithat 
Ödemiş belediye reisi 

Oldu 
Ödemişten yazılıyor: 
Ödemiş belediye reisliiine 

üyelerin ittifakı ile Akseki 
bankası müdürü bay Mithat 
geçirilmiştir. Bu seçim burada 
memnuniyetle karşılanmıştır. 
y enr Kent bakam mızı tebrik 
eder ve Ödemişin umranı 
işinde muvaffak olmasını dileriz. 

ı m il Rahmi 

SİNEMASI 
Telefon s1s1 

B U G Ü N 
Saat on yediden itibaren 

Robert Montgomery- Madge Evans - Walter Huston 
Robert Young - Franchot Tone 

gibi beş büyük sinema yıldızının temsil ettikleri 
büyük HARP filmi 

Vatan sevgisi - vaz:Ee aşkı - askeri disiplin - kahraman
lık - fedakarlık - arkadaşlık duygularile beraber 

büyük bir aşkın hikayesi 
Ayrıca : Son Ninni (tamamen renkli Miki Mavz) 
FOX dünya havadisleri ( Türkçe sözlü ) . 

Son Yunan isy:ımnda yapılan harekatı harbiye - Se
lanikteki büyük zafer şenlikleri - Siroz, Drama ve K~
valanın zaptı - Tahrip edilen Elli kruvazörlinün Selanık 
limanına muvasa!atı ve hükumete teslimi - Almanya
daki büyük askeri tezahürat ve saire .. 

. V7Y/L7./Z/..Z7717..7.XL.7./~Jl'iQtJ 
DIKKAT : Umumi arzu üzerine bugün yalnız 15 

seansdındfa ÇJLGJN KAN gösterilecektir. 
son c a 

Seans saatları : hergiin 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe 13 - 15 talebe seansıdır 
Cuma 13 ilave seası 
HER GUN son 21.15 seansı (ucuz Halk scansıdır.) 
Fiyatlar : 25 - 35 - 50 kuruştur. 

' I • 
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Sovyetler 
Mütekabi 

leton)'a ve Litvanya ve Estonya 
ştır 

ile de 
yard .. m ittifak ınuahedeleri aktediyorlar 

Londra: 11 (A.A) - Aavas 
Ajansından: 

Fransa - Rus itilMının Lon-
dradJ\ hasıl ettiği müsait tesir 
iİttikçe teeyyüt ve te\'essü et
mektedir. Dün akşam diplo
ması mahafilde Fransa ile Sov
yetJerin itilaflarını uluslar ku
rumu andfaşmasma hassatan 
istinat ettirmekle en saöfam bir .... 
zemin ittihaz eyledikleri ve bu 

husustaki teşebbüsler:nin İngiliz 
hükumet ve efkarı umumiye
sınm endişelerine tamamiylc 
tetabuk ettiği ~öyleniyor. 
Bu itilaf formülü ayni 
m aha file göre o kadar mü
him menafii cami gör:ünmek
tedir ki bunun Strezada bütün 
Avrupay'1 teşmili mümkin olup 
olmıyacaiı cayı sual addedil
mektedir~ Filhakika İngili:ı dip
lomatları uluslar kurumu and
laşmasının bu suretle tavzihini 

Streza 

f evkDlfidc alakayı calip görü-
70 .. far Bur.br hatta lngilterenin 
de: Frra~-uız - Sovvet andla~
nıası esaslarına göre uluslar 
kurumu andlaşmasını izah 
edici bir andlaşmaya iştiraki 

ihtimalini mevzuubah-s et
mektedirler. Böyle bir itila
fın tahakkukl:u halinde Londra 
makafili dominyo. 'arın hiç bir 
itirazda buh na<..ık:arını tahmin 
etmemektedir. Zir:ı bu vaktile 
dominyonları hiç bir teahhüt 
altına sokma~!!. olan Lokarno 
kaziyesinin ayni olacaktır. Par
lamentonun izni lahik olmadıkça 
İngiliz nazırlarının Streza' da 
hiçbir teahhüt altına iı?İrmiye
ceklerine dair dün Avam ka
marasında Sir Con Saymen 
tarafı11dan vukubulan beyana
tın ciheti tatbiki ileride par-
lementoda müzakere edilecek 
olan bir takım prenıipler üze
rıne İngiliz murahhaslarının 

muhatapları ile mutabık kal
malarına mani olmıyacağı, bu 
münasebetle beyan edilmekte
dir. 

Makdonald ile Sir Con Say
menin Strezada hattı hareket
leri ne olacağı henüz kestiril
memekle beraber Londra dip
loması mahafilinin bu mülaha
zalarındaki ehemmiyet nazarı 

itibara alınmak icap eder. 

Londra, 11 (A. A) - Taymi5 
gazetesine nazaran Sovyet hü
kumeti Almanya ve Lehistan 
tarafmdan reddedilmi' olan 
şark misakı yerine kaim olacak 
mütekabil bir yardım ittifakı 
akti için Letonya, Litvanya ve 
Estonya hükumetlerinin fikir
lerini istimzaç etmiştir. 

Zannolunduguna iÖre yeni 
ittifakın ana hatlan muvakkat 
Fransız - Sovyet itilafının esaa
lanna benziyecektir. 

konferansında 
B. Saymen Berlin, Moskova,Varşova 
Ve Prag ziyaretlerini izah etmiştir 

.__.,. ___ ·---- ...... _. ·-----...._ 
Streza, 11 (A.A) - Röyter 

Ajansı muhabirinden: 

Sabahki içtima 2 saat 20 
dakika sürmüı ye billıusa İ•
tibbari bir ıekilde cereyan et
miştir. 

Sir Con Saymcnin Berlin, 
Moıkova, Varşova ve Praı zi-

Dil işleri ....... , 
Önergrler gel -
meğe başladı 

Ankara 10 (A.A)-T.D.T.C. 
renel kitipliiinden: 

Ulus gazetesinde ve ondan 

alınarak başka gazetelerde çı· 

kan Osm nlıcadan Türkçeye 

karşılıklar kılavuzu listeleri 

önergeler gelmefıe başlamıştır. 

Ancak bu önergelerin bir1çoğu 
başkanlığın bildiriğ'inde ıöste

rilen yolda yazılmamaktadır. 

Sıralamada ıüçlü~e uğrama
mak için fU rıoktaları bir daha 

hatırlatmak isteriz. 

1 - Her ıö:z için 

önergeler bir araya getirilerek 

komisyena suaulacaktır. Bunun 
için her ıöz hakkındaki önerie 
ayn bir karıda yazılmalıdır. 

1 - İleriye sürülen karşılı· 
iın kılavuzda yazılı olaaının 
yerine geçmesi mi yoksa onunla 

birlikte bunun da alınması mı 
iıtenildiii bildirilmelidir. 

yaretlerinden münbaiı •aziyct 
hakkında etraflı itahat verdiii 
rannedilaektedir. 

Bundan aonra İna-iliz hariciye 
bakanı vaziyetin biltün Hfha
lan hnkkında Fransa ve İtal
yanlar tar:ıfından son~lan Jual
lere cevap vermiştir. 

1 
Müteakip müı:akcreler öğle

den ,aonra yapılacak olan top
lantıya ait usulün tespitine tah-

aiı cdilmittir. Bu toplantını• 
Fra•arı:a:lann uluslar kummuna 
verdikleri beyanname ile üç 
devlet tarafından tayinine hasr
edilmesi karar2ir olmuştur. ===================== 

Balkan iktisat 
Konseyine hazırlık 
Balkanlar bankası için Projeler 
oJlarında tenzilat haşlıyor 

- Deııiz 

Cc .• ' ••••• 
İstanbul, 11 (Hususi) - Bal

kan iktisat konseyi hazırlıkla

rına d~vam ediyor. Bir balkan 
bankası kurulması için tetkik
ler yapılıyor. Ankara Banka
ları fıkirlerini ropor halinde ha
zırlıyorlar. Bu raporlar konsey
de ayrı ayrı tetkik ve mtiza
kere mevzuu olacaktır. 

Deniz yollarında 
Ucuz biletler 

İstanbul, 11 (Hususi) - De
niz yollar idaresi ucuz tüccar 
biletleri için dört aylık tecrübe 
devresi ieçirecektir. Bu mak
satla ucuz biletleri tatbiki için 
üç mıntaka tefrik olunmuştur. 
Samsun· ve İ:ımir ikinci mınta
kaya ayrilmııtır. Yeni tarifeler 
ucuzluk tenzilatı ile birlikte bu 
ayın onbeşinde tatbik oluna
caktır. 

Takslmd bir v y kddı 
İstanbul, 11 (Hususi) - Tak

simd... Yenişehir mahallesinde 
ansızın bir ev yıkıldı. Enkaz 
altında kalanlardan iki kişı öl
dü. bir kişi ağır yaralı olarak 
çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. 
İnhidam hakkında tahldkat 
yapılıyor. 

ANKARA 11 (A.A) - Ulus
lar ökonomi ve artırma kuru
munun genel toplantısı baş· 

kan General Kazım Ôzal
pın batkanlıiı altında yapılmış 
ve kongrenin 25 Nisan 1935 
Perşembe iÜnü saat 1 O da 
ıeriİ evinde toplanması onay
lanmıştır. 

Malatya vllAyet macllsl 
Malatya 11 (A.A) - Vilayet 

genel mecliei son toplantısını 

yaparak daj'ıhnıştır. Bütçe 
49,000 liradır. 

Kanun n 4 üncü 
maadesi değişiyor 

A.nkara, 11 (Hususi) - Te· 
kaüt kam•nunun dördüncü 
maddesinin değişt;rilmesi hak
kında mecli!e bir proje verildi. 
Değişildiğe göre tckı:ıütlük dev· 
rcsının başlangıcı beş sene 
tecil edilecektir. 

Yıkılan ev 
lsta.nbul, 11 (Hususi) - Tak

ıimdeki evin yıkılmasından üç 
ölü ve üç yaralı vardır. 

Baltazar ailesinden 
lngiliz mürahhaslarından 

Barry böyle söyleyor 
lstanbul, 11 ( Hasusi ) -Fc 

minizm kongresi başkanı Kor
bct şehrimize g~ldi. İnıiliz 
murahhaslarından bayan Barry 
beyanatında İımirli olduiunu, 
amucası Baltazar ailesinin iz. 
mirde tanıldıiını ~öyledi. 

Fındık piyasası 
Trabzon, 11 (A.A) - Fı•dık 

piyaauı isteklidir. Dün borsa
da 23,5 kuruştan açılan fiat 
24 kuruştan kapanmıştır. Fi
yatların yükselmesine intizaren 
eldeki mal tutulmak.tadır. Esa
sen ihraç edılecek 5000 çuval 
kadar iç fındık tahmin edil· 
mektedir. 

Kazalardan Ye bazı iç Yİ i
yetlcrden piyasaya yumurta 
piyasaya yumurta iclmei:e baş
lamıtbr. Anupa piyasalarında 

ihracatın tahdidi yüzünden faz
la miktarda mal ihraç edilme
mektedir. Bu yüzd~n borsada 
yumurtanın çifti altmış paraya 
kadar muamele görmektedi-r. 

f(;aşarat ın iicade)esi 
Adana, 10 (A.A) - Ziraat 

müdürlüğü tarafından bai ve 
bahçelerde ağaçlardaki mildi
yu hastalığile mücadeleye baş
lanmışt:r. Geçen mart ayı için-
de vilayetimizde 310 domuz ve 
20 çakal öldürülmüştür. 

Trabzonda 
Kesif bir sis 

TRABZON 11 (A.A) - Bir 
haftadan beri devam eden ke
sif bir sis yüzünden şehir ve 
köylerde güneş gözükmemek
tedir. Soğuktan ve sisten mey
velerin \ e fındık mahsulünün 
zarar gördüjii söyleniyor. 

8460 11902 21952 18076 154fı4 
24390 10617 4007 2141 7760 
3846 16854 5537 2707 13697 
1719 5936 19959 13393 11037 

13064 23365 2886 16026 1C512 
22139 11041 17064 17247 )067 
24552 12943 20750 2717 705 
2779 20867 5521 17430 t4722 

18967 9810 4506 8216 18958 
2341 20966 13725 1412 21564 

11591 19186 14605 23654 5811 
13723 20555 453 17127 20226 
17481 900 5278 19524 8629 
7090 2454 12027 13435 1763 
7934 8701 16466 20845 13375 
2961 10865 8559 9306 167& 

22332 1997 5452 18567 20370 3 - Yalnız konulmuş karşı

lığı beienmemek yolundaki ya
zılar üzerine bir şey yapılmı
yacaktır, Gönderilen önerge 
komisyonca göz önüne alına
bilmek için o söze her halde 
bir karşılık ileri sürülmek ge
rektir. 

Atina'da 
harpta 

iki 
....... 
fırka • • • • 7337 13795 20637 18775 17024 

dıvanı- soı1ı 3628 1661 1s411 18646 

Önergelerin bu yolda yaı.ıl
mi\sını bütün dil işine ilği ırös• 
teren yurttaşlardan dileriz. 

re ısı 
muhakeme edilecektitr 

İstanbul, 11 (Hususi) - Yunan fırka reislerinden Bay Papa
nastasyo ile Bay Kafandaris hakkında, isyanda parmakları ol-

mak töhmetile tevkif müzekkeresi kesildi Tahkikat bunu meyda

na koymuştur. İki reisin muhakemeleri de dıvam harpte görü
lecaktir. 

9986 23472 13885 22785 5953 
18907 4155 1061 7994 20658 

113844 18311 16280 
50 lira kazananlar 

12944 17712 10304 21336 1925 
3927 4897 726 7602 23599 

1
13344 23757 7951 6911 14561 
19166 2685 8188 21143 

, _Çocuk haftası 23 Nisanda başlıyor 



Albn Ve Güzel Kızlar 

ıŞu~tı GAZETE ÇökHYYtANLI Strezada Almanyaya karşı G. <.!~ring 
BiR HABER VERiYORDU.. s• •tt•f k 1 kf Dün bir artistle 

Tatlı bir ilk kanun akıamı Şimdi teredditt sırası deli- ır 1 1 a yapı mıyaca ır Evlendi 
idi. Hanri Morga akpm ye- kanlıya ıelmiıti: 

mejini yediii Kardinal kah· - Sizi rahatsız ettiğimden F k t Al • t d• v • •b• H 
vesinden çıkarken, sokak kıs- dolayı öziir dilerim, bay. Fakat a a manyanın IS e ıgı gı l a-
mmda çok kalabalık vardı. De- bir şey öirendim... Batistinin 

Berlin, 10 (A.A) - Priiay• 
hapekili ve hava ~ ltakaaı 
gaeral Goeriag ile ltayaa 
Emmi Sonnemanın evlenmeleri 
bupn Berlin baJediye dairr :.":'t~~~ :;a:ı:.=ı: Z ~;;:=.e ıelmeditini reket etmesi de kabul edilmiyecek 

Hava almap ihtiyacı vardı . B. Martepreyin sesi daha 

P kş tiade Vf: protcstan kiliıesi .. • 
iyi bir yemek yidiği lıalde cu kızgın olarak çınladı: 
sılmdmnc:lan kurtulamamıftL - Beni bunn için mi uyan-
MifMyer caddaiıadelü 1aı.ıha• dınlmız?Y ann aa,lerainiz. Bon-
•ıilld• akpm mt ..ımde ........ 
çskmifb. Sut altıdaaheri bek- - l>munz.. Kesmeyiniz.. 
JMiii 1Nr siyaretci selmemitti. Alto.. B. Merteprey ? . Onu 
1'ia k&tlllii şu ki, patronu "ma- ltdtirmltler .. 
d• at'Afbrm• ft iıletme tir- Fakat &te taraftan telefoa 

. keti., midiirü B. Maıteprey de kapamrnftı. 
llrf '-a ada• kabul etmek içitt Morp daha bir an telefoa 
•clu diacliii laalda, o da edacliJada kaldı. Tekrar ara-
'-"1 ı...-a llekl-it olda. malı • ? B. Morteprey wer-

~;:oı:.::. = ·~: ~i: 6:!:~":!'!:: 
.-

.......__ biafteİllİ •-ke•, ...... daireye seldiiine ltaka-
7- ..._. ı.r.a .. Bati.ti ile söriifmeJi 

kendi k•m•• tirle dlptnll- çok iateyordu demek: Bir da .. 
yordu: ha rahatım homuyacakdt. 

- Bu herif Dizi atlatmak iı- Morga odadan çıktı, telefon 
tiyer. Şimdi -"" ..... • kota· parasını Yererek yaya,ca mer-
eap.m u•11yor. Adam ... del mencha indi. Muzik suımuı· 
O inden daha çok acelede- tu. Miifterilet-, .,bdn dar 
tlir: yine setir. uyanmıt gibi ıendeliyerek y8-

Bir kaç saaiye, delikuk ya- rüyen bu aararmıf delikanlıya 
kül INr -u'• pro61dea •ar- taacclble 1-ldllar. Odlmeye 
dlii Mrlflll - bayula all- ltql-. ............. da ....... 
ka<lar oldu. Fakat ıaç kadı· 16rmeden kalkıb ıibaif olu 
... Hoı... bulYart ile ltalyaa- bu müıterinia seri geldijini 
lar J,ulvan aruındaki katede, •-='mretle ılrfi. 
at.,& harflerle, bitin dlnya Morp tekrar oturdu ve so-
1aalıierterİllİ yerea .. ,..._ pze- jıık bir içki ısmarladı. Bopu 
te.. den Ntk• rlnllil yoktu. 1r....... .. ltık1a ıazeta • nia 

Morsa .la pm1 pml yanan ıl•dni8 &'ece yansına kadar, 
loaJa bir ık attı. tik he• cina,.t la•kkrda dalaa tafm· 
Wr fat1wd mw;e• ..me.iDi .ac1u; -w.. ._ ..W.••. IAtla it...,. •bfsAıailııçtiini 
y... Wr i~ rekMm'l. Batka ""-ita. Beylr.acle baNr da1aa 
yere ltakaak üzere ikea ıöztı iki defa, ayni ibuelerle glSzük-
atef harfli llandillere takıh tü. İfİll et'PD• öjleDIDek için 
kaldı. Şerit tseriacle fU söz- ultah ıazeteleriai beJdanek 
ler ok ı .,,..-.: .lizı.mclı. Morıa Se.n - Sir, cad-

"Plti Paım,ea flil•iti,...: duindeki lteklr ewüae d&adü. 
" .... atı ... _. .. Rl1 lJ,n. ~ &loimaffv. 

.... ,., "mdeld .._ pa•iJW•• Yabana ablmıy.cek 
B. Pub1 Bati.ti .dil Wr •iiıl· Bir teklff 
temleke ........ c:e.etli bu- Şampere kapısı. Saat lteı he-
IUDaluttur. Boiazı uatwa ile nüz ortalıkta ıece karan~ 
kuilmiıti. Yar. Y eralb dem..,.ı•ua , 

Huri lılarıa' .. a elleri titri- ~zında iki kızıl fener yanıyor. 
yonlu. Fincaıwu .... lı:eri•• işe heailz açılm&mlf. 

Haari Morp orada, ileri l'e
bıraktı, ka1kb. Çmıuelaria ri dolafUak ıuet• .utaD ka· 
çaWı çaldakları UZWI ule• p- dının ıelmesini bekliyor. 
çerek merdiYeDİ çıkb Ye tele· Blltün Pariste bu dra..a hi- · 
foa tlairuine koftu. klyelİni bu kadar merakla 

V..tiyer •emuru oJu kaclaa heldiC: endan batka, olsa 
.anlu: ollla • dni ft!'dır. 

- Huji numara, Bay? Gazeteci 11e de pcikiyor! 
- Pari9 i~dedir. Kendim Cinayet brbanile nuıl tanq-

anıy.cajma. tı;ı, beyaz perden ıeçen bir 
- Nalll isteneaiz. 2 llUIU· ~ fibi sara.hatla, dehi:anlımn 

rala kabine. aklmda11 pçıyor. 
GiNi otaaatik rabmlan çe· - Sonu 'lltn -

'fİldi.. Saatiae baktı: O.• yir-

mi ~-· Or• bta ••ttıe, 
her laalde UJUJ•Janlı .... 
Nilaayet, öte taraftan telefeun 
ecaJclıtını duydu. Bir kadua aeıi: 

-Allo! 
·- B. Marteprey'ia eYi mi? 
- Evet. Kim .nyor. 
B. Marteprey B. Merıa le 

l'öripaek ittiyonmr. 
- Fakat •.. Ses tereddüte di

yordu. Bay avdaa biraz rorıun 
döadü, yatmlfbr. Bümem onu 
uyandırabilir miyim •.• Yann sa
ltô -t eaa doğru telefon 
edemez misiniz? 

Delikank Sab.nızlancld 
- Çok mühimdir, kiçük 

hanım. Hem de acele. Kitibi 
Hami Mori'anan aradtğuaı s6y
leviuiz. 

- Peki... Öyle İH bekleyi
mz. Telefendan aynlmayın. 

lq dakika i'eçtt Delikanlı 
nalazıgıp sert sert attı;uu du
yuyordu. Müd&riin kızrın ee. ..,..ca irPdil 

- ~! SulDİllilliz, Morco? 
1 

h.ir ukerlik .. besinde• 
1 111a, .. zabiti ı•tttnrı

leeek kesa hlzmet
ıı .... aH 

1 - İhtiyat zabiti yetif
tirilecek kısa ~izmetlilerdea 
330 doğumlu ve bunlarla 
uw.amele ıwenJu ve daha 
evvelki •oğvaılulardu olup 
muhtelif ahepıede ~i kal
mış deniz .aaıfındaa ııayri 
sınıflara ayrıhmf olanlarda• 
yalnız askeri ehliyeta•mesi 
olmıyanlar 1 mayıı 935 ta .. 
ıihiade ihtiyat zabit mek
tebinde bulunmak üzere 
aevkedileceklerinden 26 ni
san 93S tariJaiadea itibaren 
askeri ela&yataame, lıimyet 
cizdaat ve mektep taha
deto•meleri bvaberierinde 
olduğu halde tubeye müra
caatları. 

2 - T aa vaktııada mek
tepte bulunmayacaklar bak
kıada bnai aaamelmİll 
tatbik ohmacaiı itin olunur 

Konferans azar a amı neticelenecek ••ruimıe te•it edihui,w. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Londra, 10 (AıA) - Haber Paris, 10 (A.A) - Bay Flaıı- kikattan ... ,. olmuı icap.... Uluslararası 
verildijine göre yann Strezada den ile bay Laval saat 9,30 da eeğiai J•DJor. 
baılıyacak otan konferans Pa- Strezaya hareket etmiştir. Paris, 10 (A.A) - Piti Pa· Mesai bürosu 
zar akpmı bitecektir. Londra, 10 {A.A) - B. Mak rmea pseteai Strnada açık CeaeYre, lO (A.A) _ vlus-

Bay Mak Donatd ile Sir Donald ile Sir Con Saymea Ye kat't kararlar a1mm.._ 
1 k iaraıuı naeaai btirOl&IHll idare Saymen buglhı 3j'leden sonra öğ • Ya ti tayyare ile Parise istemektedir. 

tayyare ile hareket edecekler- har~ket edecek ve oradan da Maten ıazeteti Franaanı• wlili JUUl 70 iaei toplanb· 
dir. Bay Mak Donald paıkal- fimendüferle yollanıaa devam Strezada bir çok aflaala bir sına batkracakbr. A•erik• illa 
yadan önce Avam Kamaraım· edeceklerdir. maka•el•••• kabal ettirmek •efa olarak aıeeliee iftirak ede-
da baZtT bulunmak tlzere vak- Milano, 10 (A.A) - Gazetta "iy~ oldaim Wilaltar cek, SoYyet Rusya da bir •ll;.. 
tinde d6necejiai ümit etmek- de Popolo Streza konferansı- ediyor. ilk afi.da makawel.. phlt ,rBnclerecektir. Meclia bil· 
tedir. Dıt it1erı bakanı ~nev- mn tamamen istihbari malü•et- nameyı· imza _...ı __ ı_....t_ -a.·ılar k ' .d k ko f k ,, ClllClllmUI una haua bütçe ile meırul olaca -
re ye il ere nseyin ev •· te olmıyaca§'ını, Almenyaya kwuman• lutbmliflne tabi br -~~ ~ 'iC -C, · \ 
lide toplanballlda huır bulu· karıı da bir ittifak meyzuu olaalan ikam plıceji 86yle- . • . : ·~ • i . 

nai'.'.!'.:. 10 (A.A) _ ltalya balıaolmıyacafım •e fakat Al- -ı.ı;,. ·· '. lsVCç krab 
biyük elçi.ti bay Grandi Stre- maayanm i.ltediii ıibi hareket ikinci uflaada brpWda rar- a Perl• va811 oldu 
zaya aitmek il.zer• Londradan etmui de kabul eclilmiyecejiai dım esasına dayaurak lausUI l.toldıcalm, 11 (A.A) - bYeç 

bildirmektedir. mukaYelenameler aktiai mW... krelı Guatav p .. ..:... YUıl el-
ayrılmqbr. S . Al idin kılacaktır. ---

Loudra 10 (A •) _ Stre· tampa gazetesı manya EL ~ .. p • -..-: ı.__. •Uflar. Kral on fb ka&lar Pa-"" ·ı k" • · d · &O uo an pı:ıın.-• ıauya 
zaya hareketinden evrel bay 1 e teşri 1 mesauua aıma en ile küçük anlatma aramada rilte kalacak ve ondu JODr• 

llak DcmaW yapıla kabine iyi hareket ~it- ve fakat mncut: mhunetler dolayılİle Friburga ılderek Bade ıraa 
toplaabsma ri,a..t etmiıtir. bu tqrild meuiwin yeni ma- yakında bir ulla ltirtijl .tada chateıüDi .ıiyaret edecektir. Mı .. 
T oplanbda Sir Con Saymen de itimat ve ciddi bir esasa daya· ıethl.eejilıe bal ltaluamak- prllnileyh mttteakıben Bedin 
hazır owwunuştur. narak sevk ve idare edilea tali.. tad.r. tarikile fıyeç• dbecekbr. ........ . ....... 
Rusya ile Fransa ara-1 Paris üniversitesinde 
smda as~~rj.!llukavele üç konferans verildi 

Herriot ~ olmak üzere Radikal Oniversite rektörü bay F~at Köprülü 
Sosyalistler buna taraftardırlar şerefine bir ziyafet verdi 

Pari•, 10 (A.A) - Le Jour 
.ruetetiain yazdı;ma·ıare bay 
Heryo ile kabineain Radikal 
... ,a&.t azU1t1111 çoi'tl Fransa 
ile Rusya arumcla ukert bir 
aakaveleaamefe İ9tİılat eden 
bir mukarenet siyaseti takibine 
taraftar btdvamaktaclır. 

Diter taraftaa eearetsiz na
a.rlanla ny Louit Marinin 
batkuLiı altmcla bu 9İJasde 
muanz bir gnıb te,ekldil et
aait oldağu .a,leamektedir. Bu 
ı• aban ba muhalefetinin Breıt
Litonk muahednini İlm•lamıt 
olanlara kU'fl hissetmekte ol
duğa itimat.nhktan ileri gel· 
mekte oldap s8yleamektedir. 
Maamafih ha ınabmı Roma iti
Wlanaa adık kalmap nmet
mit olaa B. L•nlin 11oktai na
zarım but ihtirazi kayıtlarla 
kabul etmep imide oldu;u 
hey.. etlilmektedir. 

Paris, 10 (A.A} - iyi malu
mat almakta olan malıafilde 
heyu ohmdujuna pre dtn 
reisicumlum riyaseti albnda 
topianDUf olaa baka.tar mec
lia AJm..,acla mectMın asker
lik llİzlDetinia yeaidea temi 
tiz.erine Fraua lalk6meti tara
Dndan uluslar kurana nnclincle 

B, lleıTWt 
yapılmıt oJan teıebbiisün es· 
bahı mutibeıini ıhteren •• 
8. Laftl tarafuadaa taazİlll 
eclilmit olall mlihbrayı t.•vip 

·r ebD' • 
Aynı n•u.da B. LaYalıa 

.ıuı.r kurumu koueyi•e ver
mek niyetinde olduju karar 
sureti projesini de tasvip etmİf• 
tir. 

Nihayet babalar Tuna mi
•k• •eselriai de aüzakcre 
etaiıhrdir. Bakalar, .c>ylendi· 
jiae aiı'e bir dewletia dahil 
il)erine müdahale mefhumu sa
n1ı surette te&ir ede11 bir för .. 
mül bulmUflardır. 

Averofun denemesi 
Zırhlılar evelce olduğu gibi lngiliz 

donanmasının esasıdır •. 
Lendra, 11 (A.A) - Bah

riye bakanı sir Bloton bahriye 
iqaat m&headislerinin bir zi
yafetinde söylemiş olduğu bir 
nutukta zırbWann evelce ol
duğu gibi halen de donanma-
•n eeasını teşkil etmekte ol
duiunu beyan etm•. Muaıa
ileylaia iddiullla delil olarak 
Yuaalliıt&nua Averof zırhlı 
kruvuöriini ıa.ter•iı Ye ltu 
pmitrin 24 ra11nda 4'1masına 
,.._. kea4i•ba takip eda 

1 

tayyarelerden kaçmıya •e ••· 
larıa bombalarına makaftlllct 
etmiye muvaffak oldupmı 

ıöylemiıtir. 

Vaıington, 11 (A.A) - iyi 
malümat alan mahafilde reiü
cumhur bay Ruzveltin iyi• 

•eclisi mühimmat eadime•İn• 
yapılaa ve muharip deyletlerin 

ıilih ıabn almak makıadile 
Amerika* yapmak iatiyecek• 

PARİS 10 (A.A) - Huıuıi 
muhaMrimi.men ~ 

Paris hiTersihuiacle Terk 
tetkik merkezinde bu yıl içia 
tasarlanan ltir sıra konferanı, 
edeW,.t f&ldiltemm. dekaaı 
F•.d Klprtillaiıa biıbiai ardı
na verdiii iç konferansla bit
miıtir. 

Bay Klprlill 13 Ye 14 ilndl 
ylz yıllarda Anadolu Tlrldl
iiinüo )'lk1ek ve Wawı Yarla
imı anlabın bu Oç 1'onferaw 
ile bizim oıta çailmw. •1•1•
latmuı bakımıadan çok &ıemli 
ve bab bDp acunu içi11 ele 
yepyeai •lrlfler ve belgele 
ftllÜI• ıetirmiftir. 

Bilimci bmfeı •mir F-.t 
Klplillti Owı.a. ...._.. · 
kurul11f11 tlı.erilMle ti-diye ka
dar dop ve bata ~ileriaia 
ileri 9lnllijl aylan (fikirleri} 
gizden ıeçirerek heplhrin na
mi muallarla T6rkler Ye Tlrk 
tarihi içia yüz yıtlardaa beri 
•llreıele11 yaalıı dtlfbcelen 
dayanthiuu •)attı. Soma bu 
araştırmalar için n... bir ,.ı 
tutw. ... lhna .......... 
tererek Osmanlı devletini Ttirk 
tariW genel çenesi içinde Ye 
An .. olu 5elçuk tarihİllİ• Wr 
sureti ol_. ......... dedi. 
Bu h....ta bas&ae detia kim
senin asıilmmadı;ı kaynaklar 
nelerdir? A•a çizsjlerile ıtta· 
ladı. 

İkinci koııferan11ada 13 üacil 
yüzyılda ve 14 üncü yüzyılı• 
Uk yan11nda Aııadolunua ya
kıa dojuDUn ve do;u Avru~ • 
sının tarihsel durummada toplu 
···············~··············· .. ········· 
leri istikrazlana reddedilmesine 
daİı' ola11 teklifleri turip et• 
tiii beyan ohm•aktadır. 

Bu teklifler mey•m• mu• 
barebe yapılaakta olaa sah
nelere smnek istiyeeek .... 
Amerikalı vatandqlanll pasa· 
portlanmn vıze eclilmemeıi de 
yardır. 

bir bekttt- 8ftl'a A••dolmun 
_,.ı •• •-•' tuilli lze
.W. mct.. 

Keatlerin siteieriıa Ye bura· 
lılrdald ..,..ı ....,,. yap• 
,....,.. •• bqıldda bapaah· 
...... 13 Bacl yhyd Anadolu 
T.-k cemiyetiaia telıiı' laaya
bntla da yübek IRr ••YİJeye 
ftl'dttım, A ... eluda tieari ye 
wt blylk merkezler Ykuda 

· .-.Wiimi, mane•I klltfir yük
Hldiiini ra.tenli. 

°'8-ça konferuma da bay 
Klprllti 13 •e 14 üae1 yiizyıl• 
luda Anadohmun dini nziye
tini Ttirk deYletma ı•ttlkleri 
pllİf •e IAMral dial Iİyuua, 
.._ ...ı.rda Aaacloı.•• JMY

aat: m.ı.telif içtimai teşekkll
leri tetkik etti. 

Sonra Oamaııh devletİllİD 
kurulduju •ha ve hudut mem• 
leketleriain içtimai tarihiai, ,.. 
.... prtlarmı, oralarda Ja11-
1an Türk uuaurlannıa etnolo
jik mahiyetini Ye bu Ttırk m· 
arlanmn ne ribi amillerin t.e
.. batıya doiru yayılmak ve 
ilerlemek mecburiyetinde · ol
duldarnu ıöıtt"rdi. Ve niharet 
-11•i bir aetice balin«M Oı· 
maalı devletiaia kunlmuı .. a
ki lmiDeri birer birer tahlil 
etti. 

Bu konferanalann metillleri 
lıtanbul' dakı Fransız enıtitleii 
nepiyah aruında çıkacaktır. 

Pm üllİweraitesi rektiril 
hay Şarleti K6prülü şerefin• 
24 kişilik bir örle yemeti 
verdi. 

Türk talebe cemiyeti tle 50 
kifilik bir çay ziyafeti Yerdi. 
Talebe ..afetti.ti Reşat Ş..

teltia Türk gençleri ho1Çe we 
ailece konuştular. Büyiik elçi 
de bir ziyafet vermiftir. Kip.o 
rilll haftaya memlekete ı..ae• 
ket edecektir-
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çıktıga~~rı~ arasından bir adam vaş yapanların hepsi boğulduk-
tunç. k ırrnı . Üçüncü mezarın tan, öldürüldükten sonra anamı 
içer· . apısı ındi. Ragastanın da oldütdüler. Belki zavallı ka-

ı gırıncs· .. 
pıda . ını ıstedi. Tunç ka- dın yalnız benim annem olduğu 
ışık nltgıren Şövalye donuk bir için oldürüldü. Kana doyamı-
od a ında dar ve l!fak bir yan' tüyler örperten, cinayet-

anın · · 
Bu k" ı~ndc kendisini buldu. ler işlemektoen yılmayan o al-
fc . uçuk oda dört köşeli çak, o zalim papas annemi de 

J nış ta~larla dösenmişti. Tas- yer yüzünden kaldırdı. Yırtıcı 
arın b" · ~ · 

ırı dikine duvara da- canavarın eli Sezar Borjiya za-
Y•nınııtı B 11 k d d olduv · u taşın kaldırılmı' va ı a mı da zehirle i. 

Jjk iU Yerde karanlık bir de- Tüyler örperten bu sözleri 
te ·· t b goı.e çarpıyordu. Ragas- işiten 'övalyc ba2ırdı: 

Danb u delik üzerinden baktı. - Sezar Borjiya mı? Şu 
a a d · · .. .. erıne ınen bir merdiven beni kollayan, bana yüzbcşı 

:oru~ce yürüdü. Toprak altın- rütbesini veren buyuruğ"um al-
a bır hayli ilerledi. tına asker koyan kendisile sa-

d yer altındaki küçük bir oda- vaşa gideceğim Sezar öyle mi? 
~n beliren ıcıaa doaru yürü- Borjiya adı anılınca buradaki 

tlu Ş" T. • 
d" ·. ovalye şaşkınlıktan ken- hürriyet yiğitlelerinin, hepsinin 
~~ı alamiyordu. Etrafına bir içinde bir titreme, bir örkme 

foz 2eıdirdi. Üçüncü kat yer- belirdi. Hiç birisi ses çıkara-
altındaki bu odanın dıvarları madılar. Çehrelerinde intikam 
lc~~anna 20 kadar sandalye çizgileri okunuyordu. Yalnız 
~~ıılmiı 2ördü. Her iskemlede prens Manfredi söz aldı: 
ır kişi oturmuştu bunlardan - Bcatris kızım! Babanız 

biri Şövalyeye boı bir iskemle tuttuğu yeri koruyamıyor. Ken-
röstererek oturmasını söyledi. disine yakışan bir durumda 
?n beş dakika kadar pek ço- bulunmıyor. onun yapması la-
flı genç olan ac!amlar arasında zım ~elen işi ben üzerime alı-
bir kelime dahi söylemiyerek yorum. Sizi kızım diye çağıra-
Şaşkın şaşkın kaldı. Odadaki- rak kırık kalbinizi teselJiye ko-
Jer hepsi Sı?enç, yakışıklı deli- şuyorum. Ne yapalım bekliye-
kanlılardı. Yüzlerinden yurtse- ceğiz, hayırlı olacağız. Sevgili 
verlik okunuyordu. Kafasından anneniz Kontes Almayı zehir-
fU cümleler geçti: leyen Borjiyalardan intikamımız 

Anlaşılıyor ki buradakiler çok korkunç olarak alınacaktır. 
gizli bir kuruma bailı yurtse- Bunu düşünerek yüreğiniz sa-
ver yiiit delikanlılardır. Bir kin olsun. Şurada gördüiünüz 
ideal uğrunda savaşa hazırlan- yiğitler iyi haberler getirmiştir. 
dılclan besbelli .. Vay bu yig· ·ıt- Ro ki 
J ma aya anmaj'a hazır bulun-
erin karşısına çıkacakların ha- d - "b· Fi 

1 UiU i 1 ı oransada Borjiya-
inc... Fakat renç kızın 'bunlar l k d arın uvvetin en ürkerek te-
;;~:•;da iti ne ... Şimdi o ne- lişe düşmüştür. Hele Bolonya, 

• Plombino bir işaret bekleyor 
Kafasının içinde bu sorgular hemen ayaklanacaklar. F orJi, 

dolaşırken Raaaatanın ge tı" - ı· p· 1 1 t k • Ç g ızaro, mo a, Rimini ahalisi 
opra yoldan bir hıcırtı hürriyet bayrag-ını kaldırıyorlar. 
yavaş 7 ve 

yavaş ayak sesleri · · Şimdilik için için yanan korku 
tildi. Bütün ba•lar o t ışfı- b" d b" ~ l l . . . 

• • Y ara a ateş ır en ıre a ev enmesı ıçm 
çevrıldı. Odaıun kapısında bir yeni bir kıvılcım bekleyor. 
kadın belirdi, bu Primvcrdi. Bcatris iÖzyaşlarını silmiş, 
~enç kız yüzüne bir siyah tül korku tanımıyan bir yiiitlikle 
0.rtmüş, tepeden tımaia kadar demittir ki: 
sıyah giyinmiıti. Odadakiler _- Sevgili Sinyorlarl Uğra-
yerlerinden fırladılar, kızın et- dıgım acı güttüğümüz yoldan 
rafını çevirdiler. Bu gizli ku- beni bir adım geriletemez. 
rurnun üyesinden kır sakallı Ben yaşadıkça ulu ülkümüz 
yaşlı bir adam peçeli kadının için çalışacağım. Birinci savaş-
Yanına yaklaştı elini tuttu: ta Monte Korte kendini koru-

s ·1· B muştu. Jkincisinde kurtuluş - evrı ı eatris! Bu ma-
tem elbı"ses"ın· . . . d. . yolu açacaktır. Hürriyet kıvıl-

. . ı nıçın gıy ınız, 
sı · cımı oradan parlıyacaktır: Bi-

zı sıyahlara büründu""ren acı ı· k S nedir? ıyorum i ezar hürriyetimizin 
p biricik day~iı olan Alma ka-
riınver peçesini kaldırdı lesinin üzerine yürümek için 

ve dedi ki: savaş hazırlıyor. Bütün kuvvet-
- S T b" k l"e•i1 1 prens manfredi lerimizi Monte Korte'de top-

1~ c ıme buldunuz ki herşeyi lamalıyız ne dersiniz? 
an atmıya yeter. Büyük acı.. Hep bir ağızdan bağırıştılar. 
Hem o kadar büyük bir acı ki - Monte Korte'ye ... 
kalbime bir hançer saplandı - O halde ayrılmamız ve 
beni bitirdi. yollanmamız zamanı gelmiştir. 

Odada şaşkınlıktan doğan Yalnız bunu yapmadan evvel 
d~rin bir sessizlik bulundug-unu size yeni bir yiğit tanıtmak 
o k isterim. 
6 oren ve arşısındalcilerin nefes 
almaktan ürktüklerini sezen Pren5 Manfrcdi atıldı: 
kız ilave etti: Doiru... Bıraz evvel buraya 

- Annem öldü. gelen gence parolayı sizin ver-
y· dij'ioizi düşünerek kendisine 

ı2'i.tler hep bir ağızdan "öl-
müş kantes, Alma ölmüş., sözünü yabancılık göstermedik, 
ç k d Primver Ragastanın elinden 1 ar ılar. Genç kız birdenbire 
kend" · · d tuarak prense takdim etti: 

ısını topla ı ve yiğitçe 
ta k -Sinyor Şövalye Dö Ragas-

vrını ta ınarak seslendi: 
tanı sıze tanıtmakla kıvanç 

- Evet kontes Alma öldü ... 
Fakat eceli ile deg-jJ Öldür- duyuyorum. Kendisi yüksek 
d 1 • yürekli kılınç kullanmakta eşi 

Ü er .. ZehirJediler .. Artık yeter. bulunmıyan yigittir. Kendisine 
Bıçak kemiğe dayandı.. Malı- sonsuz bir inanını vardır. Beni 
mızı elimizden zorla aldılar.. Borjiyalarm düşmanlığından 
Evladı bal-adan anadan ayır- kurtaran ve kendisinin üzerine 
dılar.. Ey babaları, ocakları gelecek canavarlar pençesinden 
söndürülmüş prensler, Baron- korkmıyan işte bu gençtir. 
lar, kontlar .. Yiiitler bu zulüm- Prens Mangredi Şövalyeye 
lere daha ne kadar dayana- "Hoş geldiniz " diyerek eliai 
caksınız. Boyunduru2'a daha uzattı. Fakat Ragastan bu eli 
~~ vakta kadar boyun eğ~ce- sıkmadı. Başını önüne eydi. 
gız. Kölelik zencirlerini daha Eski şen çehresini sanki bulut-
~oynumuzda mı sürükliyeceğ-iz? ı Jar kaplamıştı. Şövalyedeki bu 
taJyanın kurtarılması, hürri- değişiklik herkesi ıaıırtb. 

Yete kavu,ması aiurunda sa· - Sonu l'ar -

Soyadı 
Tescil ettirenler 

Yeni soyadlarını nüfusa tes
cil ettirenlerin işimlerini yaz
makta devam ediyoruz: 

Karşıyaka Soğukkuyu 53 
numarada Hüseyin Aladay, 
Tepecik zeytinlik 33 numara
da Ali Boga oğlu, Ballıkuyu 
mahaJlesi gerenlik sokak 11 
numarada Mustafa Bayl, Göz
tepe Halit Ziya sokak 9 nu
marada a İsmail Avni Başa, 
caddesi 58 numarada Safiye 
Bekşan, Üçüncü Karataş duy
gu sokak 25 numarada Y ako 
Karaoğlu Barışık, Mir Ali ma-
hallesi Mir AJi sokak 68 
numarada İsmail Bozotak, 
Borhova büyük cami Asım 
bey sokak ta Hasan Er
kaptan, Selatinoğlu m>thallesi 
Burç sokakta Ahmet Erkson, 
lsmetpaşa mahallnsi Asmalı so
kak 40 numarada Yaşar Erya
ıar, Memduhiye mahallese 
Em;n oilu Salih Güley, Ballı 
kuyu Gerenlik caddesi 166 
numarada Şemsettin Güvenli, 
Mesudiye mahallesi 64 ada 1 O 
numarada M. Neşf't Kıutekin, 

İkinci Sultaniye mah~llesi ikinci 
Nezaket sokak Niyazi Karancı, 
Burnava Uzun sokak 14 nu
marada Halil Kop, Değirmen 

dağı Hacı Mahmut sekak 17 
numarada Ali Hüsnü Kuru 
oğln, Üçüncü Sultaniye ma
hallesi Eşref paşa caddesi 
44 numarada Recep Karabab, 
kestelli başdurak Ahmet Şefik 
ve M. Tevfik Kolaylık, Dara
j-aç Hasan ağa bahçesinde 3 
numarada Mahmut Zeybel, 
Üçüncü karalaş adalet sokak 
16 numarada Mehmet ve ço
culdarı Zü~ün, Kadiriye mahal
lesi kadriye sokak Hasan oğlu 
Ali Vey, Karııyaka ala Qey 
Mirat .sokak 7 numarada Mus
tafa Venluvan, Efrefpap yOz
batı Hasan ağa sokak 21 nu
marada Mehmet ve çocukları 
Vardarlı, Eşrefpaşada kahveci 
lbrahim Üstün, Eşretpaşa Yu
ıufdede caddesi 303 numarada 
Ali Ulman1 Cedit mahallesi 
blbül sokak 45 numarada Meh
met Urhan, Tepecik emrazı 

sariye hastanesi hasta bakıcı

larından Zişan Şafak, Çif:li 
aşağı mahalle Bekir a2'a so
kak yüz elli numarada Ali 
oilu Ali Sarlak, Esnafşeyh 
mahallesi İsmail llmami Şen
gün, Reşadiye 113 numara
da Abidin Pele, Mesudiye ma
Şevket sokak 51 numarada 
Rerhan Zerveli, Karantina Sel
çuk sokrk 9 nümarada Latif 
ve çocukları Pazarlı oilu, ~ah
ramanlar Şeref sokak 1 numa
rada Nnri Piber, Karşıyaka 
Alaybey 98 numarada İsmail 
Rektok, birinci Sultaniye çorak 
sokak 6 numarada Ramazan 
Pınar, Bornova türbe sokak 
belediye azasınden Salon şa
rap fabrikası müdürü Ethem 
Pekin, ikinci sultaniye Hakı B. 
sokak 5 numarada Abdülaziz 
ve çocukları Paksoy, Bornovada 
müskirat bayii Hüseyia İskanda] 
Bornova Uzun sokak 14 numa
rada Ali ve efrat ailesi Durgut, 
Dayıemir mahallesi Kabakcı 
sokak 44 numarada Mehmd 
Mencik, Dayıemir mahallesi 
Emin oğlu Mehmet Muhan, 
Üçüncü Karataş Enveriye sokak 
38 numarada Murtaza Niraf, 
Memdubiye mahalJesi Mumcu 
sokak 13 numarada Hüsaü 
Morateş, Karşıyaka AJaybey 
19 numarada Hüsnü, Nerey, 
Karşıyaka Alaybey 19 numara
da Ramazan Nizaç, Dedebaşı 
202 numarada Halile iriç, kah
ramanlar halı fabrikasında 
Talip İrener, Servi tepe su
yolu sokak 11 numarada 
Ayşe İstanköylü, ikinci Azi
ziye mahallen 12 numarada 
İbrahim lbili, Pqtemalcılar ba-

Dahiliye 
Bakanlığının 
Bir bildirimi .. 

içeri işler bakanlıiı beledi
yeler kanununun birinci •ad
desinin tatbiki ıçın yapılması 
lazımgeJen işlerin teminine ya
rayacak sermayesi bulunmayıp 
belediyeler bankasından istik
raz suretile para alan beledi
yelerin hu paralan ne şekilde 
sarfedecekleri hakkında vila
yete bir bildirim göndermiştir. 

Bunda belediyeler kanunu-
nun dördüncü maddesinin tarif 
ettiği şekilde yapılacak esaslı 
vazifeler ve zaruri işler ile 
16 ncı maddesinde yazılı iıler 
için en büyük mülkiye amirle
rinin muvafakatı alınması li
rımgeldiği bildirilmiştir. 

Bdediyeler bankasından pa
ra istiyen be!ediyelerin de isim
leri bildiriimiştir. 

Bu listede vilayetimiz dahi
lindeki belediyelerden hiçbiri
nin adı yoktur. 

Bay Feridun Şevket 
Memleket hastanesi hariciye 

şefi bay doktor Feridun Şev
kete Sıhhat bakanlıiınca bir 
ay ızın verilmiştir. Kıymetli 
doktorumuz bu izinini Berlinde 
geçirecektir. 

Bir Mısır generalı 
Mısır generallerinden Sabri 

paşa dün İzmir vapurile şehri
mize i'elmiş, akşam ayni va
purla Istanbula geçmiştir. 

Sürek avı 
C. H. P Avcılar d meği aza

lan bugün Kemalpaşanın Ka
vaklıdere mevkiine giderek 
köylü'1ün de iştirakile bir sü
rek avı yapacaklardır. 

Feci bir kaza 
Bergamanın kapıkaya köyün

den Mehmet oğlu ısmail, dağ· 
da odun keserken elindeki 
baltayı kazaen kendi bacaima 
vurarak aj'ır surette yaralan
mış ve bu yaranın tesiriJe öl
müştür. 

Mahalli adliyesi hadiseye el-
koymuştur. 

Halkevinde 
Kurslar tedrisatına 

Başlanmıtbr 
Halkevinde açılan lisan kurs

ları tedrisatına başlanmıt ve 
yüzlerce talebe kurslara devam 
için kayıtlarını yaptırmışlardır. 
Kurslar Fransızca, lngilizce ve 
Almancadır. Ayrıca lise ve orta 
mektep bakaloryalarına gİfmck 
istiyenJere de bir hazırlık kursu 
açılmıştır. 

Deniz sporları 
Yurdu 

Gençlik arasında beden ter
biyesi ve memleketin müdafaa
sında en mühim yeri olan de· 
nız sporunun ilerilemesi gaye
sile şehrimizde bir deniz spor
ları yurdu tesis edilmiştır. 

Yurdun yasası hazırlanmıştır. 
Bu yaz yurt faaliyete geçecek
tir. 

1
Çamlardaki tırtıllar 

Cuma ovası nahiyesile Tor
balının Demirci köyü ve civan 
ormanlarındaki Çam ağaçlann
da çıkan Kese Tırtılı mücade
lesine ehemmiyetle devam 
edilmektedir. Mücadeleye baş
landıiı zamanda şimdiye kadar 
alınan netice şayan memnwu
yet ıörülmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
şında kahveci Mustafa İJi"lz, 
Orhaniye mahallesi 144 numa
rada Hasan lltuş, Çiçek ma
hallesi Tamaşahk caddesi 32 
numarada Hasan İşilar, Pazar 
yeri mahallesi Hacı Hasan so-
kak 15 numarada Mustafa Has 
demir, Mirali caddesi 64 nu
marada Kazım Hasipek, ikiaci 
Süleymaniye Kilimci sokak 27 
numarada Halide Fabrem, iki 
çetmelikte kunduracı Hlbeyin 
Fildit oilu ıoyadım almıılardır. 

Sanne a 
sa 

Türk safkan 
lngiliz atları 

Yazan: Zcoteknlst M. ÖgUlen --Büyük harptan çok zararlı 
ve yorgun çıkan yurdumuz 
milli mücadelede istiklali baba-· 
sına bütün varlığını sarfeder
ken memleketin baılıca müda
faa silahı olan atçılığı da bu 
arada pek büyük ve ehemmi
yetli sarsıntılar ıcçirmİfti. 

Milli zaferden sonra vatanın 
acele ve elzem ibtiyaçJannı 
hemen takdir buyuran cumhur 
Reisimiz Atatürk ve başbaka
nımız İsmet inönü Ankara mer
kezinde yanş ve islih encü
meni kurmuşlar bir taraftan 
yanılar bir taraftan da 
hayvan serırileri açbrarak 
tez bir zamanda Tlrkiyede 
kuvvetli bir atcılık yaratmak 
imkanlarını hazırlamıılardır. 
Deierli ve bilgiç baılarJa iıe 
koyulan bu encümen ilk ham
lede memleket atcılıiı için çok 
ciddi ve faydalı kararlar almış 
ve birinci defa olarak külliyetli 
miktarda damızlik fnıiJiz kıs
rak ve ayiırlarını memleketi
mize getirmiş ve aynca dol
ırun ikramiyeli yanılarla halkı 
da teşvik ederek hususi su
rette hariçten İngiliz atlannın 
ıe tirilmesini temin etıniıti. Ka
racabey haru.ında ilk nüvesi 

kurulan aafkan lngiliz ab 
yetiıtiriciliği yedi yıldır dur
madan ilerlemektedir. Harada 

büyük bir heyecan ve qkJa 
durmadan bu yolda çalışılmak
tadır. Yurdumuzda ilk defa 

başlanılan bu yeni ve çok güç 
işi başarmak ve muvaffakıyete 

eriştirmek için Türk l>aytarhiı 
büyük bir i'ayretle uiraşmak
tadır. Bugüne kadar Karaca
bey harasının aldıtı safkan ln
giliz tayları elliye yakJaşlDlf• 
tır. Bunlann birer buçuk yaş
larında iken müzayede sure
tile halka ve at meraklılarına 

satılmaları usuldendir. Şimdiye 
kadar dört yıl yavruları sıra

siyle lstanbnl, Ankara, Kara
cabey harasında sablmıştır. 
Bu sene 933 doiumlu yavrular 
sureti mahıusada İzmir' de açık 
artırma ile ıatılacaktır. Satı-,.u. 1" 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Sab,lar 
~ 

Uz Um 
Çu. Ahcı Fiat 
125 H Z Ahmet 10 12 50 
58 J Taraato M 10 25 13 25 
39 K A Kizım 11 50 15 
37 Ş Riza Halef 11 25 11 50 
51 Koo ittihat 12 50 13 
14 Alyoti bi. 11 50 11 50 
13 S Süleymano 11 50 12 
9 S Em ve F M 12 25 12 50 
9 Tahsia Piyale 12 25 12 55 

355 Yekun 
Afyon 

Kilo Alıcı Fiat 
224,900 Uy.Mad.ln. 815 815 

Zahire Borsası 
Çu. Cinsi Fiat 
347 Buğday 3 75 
192 Arpa 3 35 
25 Akdarı 3 37 
60 ton Nohut 4 50 
3 balye pamuk 39 50 

4 30 
3 62 
3 37 
4 50 

39 50 
999 K Palamut 200 

4000 kilo balmum 64 • 
445 
65 ... ~ ... 

B. Recep Peker 
Yazın çe,meye 

Gelecektir 
Cumhuriyet Halk partisi umu

mi kltibi bay Recep Pekerin 
yaz mevsiminde iıtirahat et.ek 
için bir müddet kalmak üzere 
Çeımeye ieleceii haber alın
mılbr. 

lıia çıkanJacak tay dokuz 
baştır. Bunların dördü erkek 
beşi dişidir. Buca yarış ala
nında 19 nisan 935 cuma gü
nü yarışlardan sonra satış ya
pılacaktır. 

Taylar 14 -nisan- 935 ten 
itibaren yanş alanındaki ahır

larda halkın ve alikadarlann 
ziyaret ve tetkikine hazır bulu
nacaktır. 

İngiliz at ırkı ideal ve çok 
mütekamil bir at tipidir. Bir 
çok memleketlerin atlannı ıs
lahta Arap atının yerini tut
muştur. 

Yarış ve ıslah ylluek enciı
meni ilk .defa lzmir'de Tlrk 
aaf İngiliz tayJannı satbrmata 
karar vermekle lzmir ml
yctine ve mıntakaaına itil· 
yük bir t~vcccüh fÖStermiş

oll!}'or. Bizim de vazifemiz 
halkımızdan bu işe layık oldu
iu ehemmiyeti vermesini rica 
etmek olacakbr. Bu tayları 
alanlar yalnız milli yetiıtiriciliii 
teşvik ve takclir etmekle kal
mayacaklar doğrudan dojnıya 
pek kazançlı bir it te fÖnDÜf 
olacaklardır. 

935 yılı yüksek yarış ve ıı
lih encümeni koıu proğramla
rında münhuıran memleketi
mizde doğmuş ve yetişmiş aaf 
lnıriliz taylan iç.in 5000 liralık 
ikramiyeler vardır. 

936 yılı proğramı da yine 
bu taylar için on bin liralık 

mükafat vadetmektedir. Temiz 
ve dikkatlı bir bakım itinalı ve 

iyi bir idmanla bu tayların ya
rışlarda muvaffak olmamasına 
liiç bir sebep yokrur. Türk 
milletinin at yetiftirmek ve ata 
binmek hususundaki bilgisi ta• 
rihia derin ve karanlık devir
lerinden bqlar. 

Bir çok harplar ve siyasi 
&ailelerle çok acı devirler ya-
ıamıt olaa milletimixin Cumhu
riyet devrinin kuvvetli ıııkla
rından müstefit elarak yakın 
bir zamanda beynelmilel saha-
larda Türk yetiştiriciliğinin yü
zünü ak edecek şöhretli atlar 
yaratacaiından eminim. 

1 Halis kan İngiliz 
9 tay hattaya satllacaktn 

933 yıhnda Yarış ve islah 
encümenince getirtilen saf kan 
lnıiliz damızlıklarından doğan 
iki yaşında saf kan 9 İngiliz 
tayı haftaya Cuma günü Kızıl
çuUuda satııa çıkanlacaktır. 

Bu hayvanlar arasında bu 
yıl yapılacak koşularda kaza
nanlara 5000 lira ikramiye 
dağıtılacaktır. 

Difteri aşısı 
Y apılmıyacaktır 
Difterinin i'eçmiş olma•• 

hasabiyle üçüncü aşının tat\i-
kine lüzum kalmadıj'ı sıhhat 
bakanhj'ından vilayete bildiril· 
miştir. 

Atina konsolosumuz 
Atina bat konsolosumuz bay 

Kamil Mümtaz dün İzmir va
puriyle Pireden İzmir' e ırelmit 
ve akşam aynı lsvapurla tan• 
bul'a geçmiştir. 

Para Piyasası 
11 4 1935 

Alış 

Mark 50 15 
İsterlin 606 
Fr. Franıı 8 28 
Dolar 80 15 
Beli'a 21 20 
İtalyan lireti 10 42 
İsviçre Fran. 40 62 
Florin 84 75 
Kr.Çekoslov 5 24 
Avuatr. ilini 23 50 

Satış 
50 70 

611 
8 30 

79 55 
21 70 
10 47 
40 87 
85 12 

5 27 
24 
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!<aç ak Yunan asileri 
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Anlatıyorlar ... 
~ALPA_RİSİNMEVKİİ ŞJMDİO KADAR~UVVET-
!IİKI HiÇBİR ŞEY ONU SARSAMAZ DiYORLAR 

nıcr· ?a, ] I (Ô.D) - "Kati- zam altına alınmağ.t muhtaçtı. 
1 

diğer ve askeri müfrezeleri ~e-
gön~nı,, •w~azctcsinin Napoliye Sonra dada Tersaneden çık- milere aldıktansonra şimale ha-
da'-· :r~ıgı bir muhabir ora- madan. Hiç bir AsHeri reket etmekti. Zaten Kamenos-

t\ı ası Y · b" · l b" l"k l .J b" d k · d ba 1 • Unan erkanından iarnızonun ızım e ır ı o ma- aa ız en as er ısteyor u. 21 
anyle ··ı~ • Ş h ld · · b" "h B 1 mu a" at etmiştir. - u a e nıçm ır ı raç 

un arda K ? 
tir ki: n onduros demiş- hareketi yapmadınız 

k - Bu defa devlet müdahleye 
~ar. vermekle Yunanistan' da 

as crı hareketler devri ka-

~:;~~~ır. Geçmiş te böyle 

Pangalos veya başkaları 
~os~aneyi ve daha bir iki binayı 
ışlga edince vaziyete hakim 
:.uYorlardı. Bu defa da herkes 
ır fikirle ayaklandı. Bir gezinti 

Y•P•caktık ve hükumet istifaya 
~ecbur olacaktı. Fakat devlet 
~Yanı durdurdu ve hareket 

1 
undan dolayı akim ka'dı.Dev

ct .gerçekten müdafaaya karar 

FVcrınce biz kabil deiil muvaf- rwwJZİ8fanm luil.-imi 
ak olamazdık. 

N B. Çaldm·ls 
e Kamcnos, ne Plastiras dığını, yani isyan etmediiini 

nede hiç kimse ihtila·lı' kur'-~ 
ut öğrenmiştik. Seliniğe gitseydik 

~~ma_zdı. İşin doğrusu budur. belki bir tesir olurdu, Fakat 
~tesı masaldan ibarettir. Şim- general Panayotakos'un vazi-
d~ ÇaMaris çok kuvvctJidir. yete hakim olduğunu ve her 
B.ır çok Venizelistleri de ken- teşebbüse makavemet edece-
dı tarafına çek"cektir. Artık ğini bildiren kati tebliğinden 
allah bile Çaldarisi sarsamaz. sonra bu ihtimal pek kü-

Yunan gazetecisi amiral De- çüktü. Zaten o vakıt ta, kati 
ınestikas ile de ırörüşmüştür. muvaffakiyet ihtimali olma-

- Köyden asker toplıyama
dık. Ancak maneviyatı kuv
vetli bir ihtilal ordusunun sür
atlı müdahe!esiyle vaziyeti 
lehimize olarak değiştirmek 
mümkündü! Adaları da bu 
maksatla işgal etmiş ve her 
tarda asker hazırlanmasını 
emretmiştik. 

- Fakat? 
- Asker ne hazırlandı. Ne 

de görüldü. 
- Niçin? 
- Bilmiyorum. Zannederim 

ki V enizelos ta istemiyordu. 
- İsyanın aleyhinde miydi? 

- Değil, tabii! 
- Kamenos niçin ancak 36 

saat sonra harekete geçti? 
- Galiba vaktında haber-

dar edilememişti. Belki de hü

kumet telgrafları tarafından 
aldatıldı . Her nasılsa vaktınde 

hareket etmedi.Strumo cephesi 
yarıldıktan sonra ise alınacak 

bir tedbir yoktu. Bunun için 
hareketi bıraktık. Fakat ister-

Buda demiştir ki: dıiı. hald_c, son derece şid-
d ti b dik ki yalınız bizler· ve en bü-

·
-. İsyan fikri a•aö-ıdan (J'el- e ı tet ırler almak lazımsa · 

Y • • 1 k yükler mes'ul tutulalım. isyanın mıştı. Acele bir hareketle hü- g~. e~e ti. Bundan başka bizim 
k ~ t" d muhımmatımız say 1 "d· H memleketimiz için son bir ma-ume ı üşürmek isteyorduk ı ı ı ı. arp 
Ben mes'uliyctimi red etmek g~~!lcrini birbirinden ayırmağı cera olmasını ve daha iyi bir 
istemiyordum. duşunemezdik. Denizde büyük yola fırsat vermesini dilerdik. 

- Niçin G · · d . . . fırtına vardı ve dağılmak teh- Napolideki firarilerin bir kıs· 
- lık .. ırı e gıttınız? likesine maruzduk. Giride git- mı Yunanistana dönerek bti-

A verof ontce .şdunun için ki tik. Maksadımız hiç olmazsa kümete sığınmZıığa karar ver-
ve orpı olar y · · b" k d d ·· ı1·h G' "ti" · · l d •

11
••• • • .......... , 1111 enı nı- ın a a ar musa a ırı ıyı mış er ır. v una·n1sıanaa ....... kraııık· .......... . 
Ingili~ .... ·gaieteıe;f ... b~~~~ ....... i~desi 
Lehinde makaleler yazıyorlar 

CumhuriYet Yunanistana uygun bir rejim değilmiş 
Atina, 11 (Ö.D) - "Proiya kendini olup bitenden mes'ul 

?'.azctesi Londrada çıkan "Dail; tutmalıdır. O, ölünceye kadar 
1 
.elcgraph,, gazetesinin Yuna- kra~cı olduğunu söylemişti. Şu 

ıııstanda krallığın yeniden ku- halde iş başına ge ir gelmez 
rulması leh 'ınd b" k 1 . . k ll d l e ır ma a csmı ra ığ'ı ia e etme: onun va-
naklediyor B . 
h . . · u makalemn mu- zifesi idi. Avusturyada olduğu 
arrırı diyor ki· 
"Y . · gibi Yunanistanda de sağcılar 

d unanıstanda yakın bir ati- yarı lcralcı bir hükümeti tut-
e krallığın iade edileceğini 

tab · h mırı e ~ .• u: H. Venizelosun 
aklı o!duğu hakkındaki mü

taleamız, en ıüç idare şekli 
0 lan cu h · · k m urıyetm ne dereceye 
adar Yunan milletinin ihti-

yaçlarını karşıladıgw ı m 1 . . ese esıoı 
ortaya çıkarmıştır y ·ı I . . . unan mı -

mağa peh fazla şevk göstcr
miyorfr. 

Bunun için bay Çaldarisin 
son hadiselerden ders a!arak 
hem V cnizclistleri hem kralcıları 
memnun etmek ihtima:i olma
dıiım anlıyacağı ümit edilebi
lir. Eğer Yunanistan'm Cenubi 
Amerika'n•n ikinci sınıf dev
letlerinden biri derecesine düş-

L WWW ._.. .. __ 

mesi istenilmıyorsa bir tek ça
re vardır; Kral ikinci Y orginin 
tekrar tahta çıkarılması. Bu 
ülkede ötedenberi merkezden 
uzaklaştıran kuvvetler faaliyet
te bulunmuştur. Yalnız krallık 
bunları idare edebilir. Bundan 
başka kral bugün ı,reniş tec-
rübeli bir adamdır ve Büyük 
Britanya da dahil olduğu balde 
bir çok memleketlerle olan 
akrabalığı Yunanistan'm bu
gün muhtaç olduğu müzahe
retleri eJde etmiye yarıyacak
tır. Eski Yunanlı'lar insanlığa 
dip!omathk dersi vermişlerdir. 
Bak<aJım bui'ünkü torunları da 
kendilerini barış ve kiııliğ~ 
eri41tirecek biricik yo!a, kral
lık yoluna gidebileceklermi!,. 

~~ı~ın çok ileri demokratlıiı 
Yuzunden Yunanistanda cum
huriyet ayak takımının haki
ıniycti şeklini almıştır. On se-

yneJik cumhuriyet rejiı:ıi içinde 
un · anıstan beş askeri hareke-

te b' 

.A_kitanıya vapuru 
k' ır o kadar da siyasal 
•rışıklıia uğramışbr. 

l Ayni sebeple, meşruti kral
ık Yunan milletinin ihtiyacına 
daha uygun düşer ve Yuna
nistanda istikrar yaratabilecek 
biricik çaredir. Böylece krallık 
Y tınan m~JJctinin ıilkünetine 
ve birleşıoesine yardım edebi-: 
lcc~k tir.,, 

Öteyandan "Engliş:ı Reviev,. 
de, V enizeloıun ihtiraslarından 
Ye sırf kendini it başına çıkar
lllak · · •çın yaptıj-ı iıyandan bah-
a.ttikten sonra diyer ki: 

Bay Çaldaris te, vicdanen 

~~·· 

Şiddetli bir rüzgara maruz kalarak 
Çamura saplanıp kalmıştır 

Londra, 11 (AA) - Ku- ı gitmiştir. Gemi çamnra o ka-
nard Vayt Star şirketinin Aki- dar hafif saplanmıştır ki, bi-
tamya vapurunun vaziyeti de- lahara başka bir gemiye nak-
iişmemiştir. !edilen yolcular bunun farkına 

bile varmamışlardır. 
Akdenizde yaptığı bir se-

yahattan dönüşünde Sutapm-

ton limanına ~irerken şiddetli 
bir rüzgara maruz kalarak ça
mura saplanmış ve kalmıştır. 

İçinde 300 yolcu olan gemiyi 
kurtarmak için dün ve bu sa-
bah yapılan gayretler boş~ 

Kumpanyanın bu sabah neş
rettiği bir tebliğde bugün 
öğleden sonra yeniden te
şebbüsler yapılacağı, geminin 
vaziyetinde bir tehlike olma
dıiı, havanın fenalığının kur
tarma i,ini şimdiye kadar güç
leştirdiği söylenmektedir. 

Kadınlar 
Mevcut oldukç~-600-bin kişilik bir Kongresi 
Orduyu silah altında bulundurduğu .. H • · •f·t• 

Ufukta Bulutlar 

•• 
er tara an 

STREZA 11 (A.A) - Bay dislerin önüne geçmek için 
Mussolioiye atf~dilen Popolo makale hiç bir İtalyan pro- rahhaslar 

mu· 
geliyor 

Ditalyanın yeni bir makalesi jesi olmadıiını bildirmekte 
siyasal mahfellerde büyük bir ve mucize kabilinden bir 
alaka uyandırmaktadır. Çünkü teki f yapılamıyacağını söyle-
makale İtalyanın Strezada bir mektedir. Binaenaleyh temelsiz 
muhasım gurup teıkil etmek- çatılar kurmak gülünç olur. 
tense bütün dikkatını Almanya Makale föyle diyor: 
ile yeniden teşriki mesaiye çe- Avrupa sulhunu zaman alıtna 
Yirdiğine hükmettirmektedir. almak ve kendi sulhamuzu te

min etmek için ufukta bulutlar 
Makale Strezadan ne bir mevcut oldukça 600 bin kişi-

harp ne de harbı yakın bir lik bir orduyu silah altında bu-
mazide gayri kabili ictimıp bir lundurmai'ı ve hava deniz füo-
netice çıkamıyacağını teyit et- larımızın inşasının tacil etmeii 
mektedir. Fakat bu ebedi bir lüzumlu telakki ediyoruz. 
sulhun temin edileceii mana- Strezaya vardllar 
sına da · alınmamalıdır. Böyle Streza, 11 ( A.A ) - Bay 
bir sulh Strezada olmıyan bi- Mak Donald ile ve İn~iliz be-
risine yani Almanyaya bailı- yeti buraya gelmiş ve Duçc 
dır. Her türlü heyecanlı hava- tarafından istikbal edilmiştir. 

Sovyet tayyarecileri 
Odesadan İstanbula hareket ettiler 
Taayyarecilerimize misafir olacaklar 

Moskova 11 (A.A) - Türk 
tayyare kulübünün. davetine 
icabet ederek Türkiyeye ırit

mekte olan maruf Sovyet pla
neristleri Ossoaviaşim Serj 

Anokine Mişel ve Rolanof dün 
Odesada vapura binmişlerdir. 

Hepsi de dünya rekorları kır-

mış olan adamlardır. Bunlardan 
Anokine Tas ajansının bir mu
habirine beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

Yapmakta olduğumuz seya
habn gayesi Türk sporcularile 
tayyarecilerine Sovyetlerin pla-

nerizmini ve paraşütizmini gös
termektir. 

Bizim Türkiyeyi ziyaretimiz 
Rus ve Türk sporcuları ara-
sındaki dostane münasebetleri 
ilerde daha ziyade kuvvetlen-
dirmeğe yarıyacaktır. Türkiye
nin spor tayyarecilik hareketi 
ile Sovyet kulüpleri arasında 
çok s:kı bir temas vücuda ge
tirmeği vazife biliyoruz. 

Anonika ıle Romanof Sov
yet Rusyanın Planerizm ve pa
raşütizminin inkişafını gösteren 
sesimlcrden mürekkep albüm
leri hamil bulunmaktadırlar. 

... •• ı•a -.. 

Kaşar peyniı·leri · 
Uzlaşması etrafında 
Bulıraristana gönderdiŞ-imiz 

balık ve havyara karşılık Bul
garistandan getirilecek kaşar 
peynirinin Bulgaristanla yapılan 
ticaret uzlaşmasının fransızca 
sayısında kaşkaval olarak yazılı 
bulunduiu ve bazı tacirlerin 
beyannamelerinde kaşarpeyniri 

yerine yazdıkları anlaşılmıştır. 
Hükumet kaşkaval yazılı beyan
namelerin muameleye konul
ması ve bu suretle ıümrükler
de bekleyen birikmiş ve bozul
mak üzere bulunmu, 1'!an 
kaşar peynirlerinin ülkeye so
kulmasını temin amacile bu 

Göçmenler için 
Bir kanun 

Yurdumuza geldiklerinden 
beri bir yıl içinde tabiyetimize 
girmek için başvurmıyan göç
men ve mültecilerin bulunduk
ları yer idare heyetince fakir
likleri belli edilmek şartiyle 
tabiyet harcı vermemeleri müd
detiniıı daha üç yıl uzatılması 

hakkındaki layiha Kamutay• 
verilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
t caret uzlaşmasında yazılı ka-
şar peyoiri kelimesinin sonuna 
kaşkaval kelimesinin de ilave
si için kanıutaya -bir kanun 
teklifinde bulunmuştur. 

ııı•ıııııııııııııııııııııısıııııııaıı•ıaı•ıııııııııııııııııııııı ııııııııııııaıııııııa •• ı 

Eski bir sinema 
Yıldızı R.ahibe oldu 

Beyaz perdenin 
en şuh yıldızların

dan biri olan Jenny 
Luxeuil'in adı işi

tilmez olmuştu. Üç 
çıplak kızlar, Uçan 
kamp, Asansörde 
kaybo!an kadın fi
limlerinin muam
malı gülüşleri ve 
tatlı sesiJe tanınmış 
artisti ne oldu di
yenler pek çoktu. 
Fransız ıazeteleri 
günün birınde ina-
nı :mıyacak ı.ribi bir 
haber verdiler. Jen
ny kilisenin kızı ol
mak üzerıedir. 

Buna inananlar 
pek

1
az ı. Filhakika 

o kadar hoppa ta· 
biatlı o!an güzei1 

fettan bir genç kı
zın manastıra ka
panacağını sanmcı.k 

güçtü. Bu haber 
nihayet teeyyüt etti. Jenny Lan
ı,redok'ta rahibe yaşmağı

na sarıldı. Beyaz perbeden ki
liseye bailandı. Bu suretle ha-

reketini icap ettiren şey derin 
bir aşk yarası olduğu söyleni
yor. Manastır bu yarayı sara
cak mı sanki.. 

Haftaya İstanbulda toplana
cak olan "UJusJararası kadınlar 
hirliği,, kGngresinc iştirak et
mek üzere muhtelif milletlere 
mensup mürahhas heyetleri 
lstanbula gitmeğe baslamıı· 
lardır. 

Dün İskenderiyeden İzmir 
vapurile (Mısır Kadınlar Birliii) 
mürahhas heyetini teıkil eden 
21 bayan limanımıza ırelmİf · 
lerdir. 

Mısırın tanınmış bayanların· 
dan mürekkep olan mürahhas
lar heyeti vapurun limana gir
mesinden sonra dışarı çıkmıt
lar, müz .. eyi ve daha bazı yer
leri gezmişlerdir. Mürahhu 
bayanlarla birlikte Anadolu 
Ajansının Mısır mümessili bay 
ilah da gelmiştir. Mürahhaı
lar, Türk topraklarına ayak 
basarken saygılarını meydana 
vurarak Türk kadınlığına ve· 
riltn siyasal hakkın hayranı 
oldu\dannı söylemi~ler ve bu
nun büyük ehemmiyetinden 
bahsetmişlerdir. 

Haber aldığımıza göre kon
grede Mısır kadınlar birliğini 
temsil edecek olan heyetin 
reisi tarafından Türk kadınla
rına verilen siyasal hakkın 

ehemmiyeti hakkında bir kon
ferans verilecektir. 

İzmir asarı atika muhipleri 
cemiyeti başkanı vali general 
Kazım Dirik, Mısır kadınlar 
birliği heyetine selamlarını bil
dirmiş ve asarı :ıtika muhipleri 
cemiyeti neşriyatından Fran
sızca, İngilizce ve Türkçe bir 
seri kitap hediye etmiıtir. 

Mısırlı bayanlar lzmir asin 
atika muhipleri cemiyetinin 
gösterdiii aJikadan çok mü
tehassis o)duklarım bildirmif
lerdir. 

••••••• >ı~ 

Kahire-Bükreş 
Üniversitelerinde talebe. 
l er arasındaki kargaşık

lıktan kapatılmıştır 
Londra, 11 (A.A) - Kahire 

ve Bükreş üniversitelerinde 
talebeler arasında kargaşalık
lar olmuş bu iki şehir üniver
siteleri kapatılmıştır. 

Kahirede kar~aşalıklar ta
lebenin rektöre karsı hakare
tinden mütevellid idi 

Bükreşte ise Kargaşalık ya
hudi aleyhtarlığından çıkmışbr. 

Uşakta ilkbahar işleri 
Uşak, 11 (A.A) - Vali ve 

nafia baş muhendisi şehrimize 
ıelmişler ve ilkbahar inşaabna 
başlamak üzere emir v;>rmiı
lerdir. 

ııı • ııı r ._., 

Koşulara 
Gidenler için 

Buca alanında yapılan at 
koşularını muntazaman t~fr.!P 
edenler için Hilal ec~anesınm 
koşu yerinde ufak bır sabf 
barakası yaparak o K"ilzel Ba
har çiçej'i kolonyayı orada 
bulundurm"sını yakışıklı sayar 
eczacı K .:mal Akdaşın ~özüne 
koruz. Hem Hilal eczanesi hem 
de halk için iyi olur. ·······- . 1 Mayısa kadar mektup 

lara yapıştırılacak şefka1 
pulları 

2ü Nisandan 1 Mayısa kadar 
mektuplara Çocuk Eıirıreme 
Kurumunun bir kuruşluk şefkat 
pullarındc~ yapıştırılması mec
buridir. 

Kutulara atılacak mek-
tublara bu pul yapıştırılmazsa 
bir kuruş gönderilenden alına
cak ve mektube pul yapıştırı
lacaktır. Yanlışlıia meydan 
verilmemesi için halkımızın bu 
kanun hükmünü göz önünde 
tutması hatırlatır .. 



S. hile a Yanı Asır 

VUZU No.15 
1 - Oz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T .Kö) beldeği (alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile 

uzındn arımızın (mutahassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 
3 - Kö cü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmi ve kullanılan şekilleri alınmıştır. ASLI AK olan HAK, aslı UGÜM olan 

HUK , Türkçe ÇEK kökünden gelen EKiL gibi. 

H. · ı (Hevl'den) (Bak:Mahuf) Sahib - Doğru 
Hum - Hayın (T.Kö.) - (Fr,) Tashih etmek - Doğrult-

Traittrc mak - (Fr.) Rectificr 
Ônıek: O hainlerin akıbetini Örnek : Bu yanlış duyuğu 

herkes b"lir - O haym!arm akı- Turgut doğrulttu. 
betini hcrkesbilir. Tashih etmek - Düzdtmek 

Hiyanet - Haymlık (Fr.) Corriger 
Haiz - Taşıyan -de olan- li Örnek : Bu yazıdaki yanlış-
Örnck: Bu iş ehemmiyeti ları tashih ediniz. Bu yazıdaki 

biz değildir - Bu iş önemli de- yanlışları düzeltiniz. 
iildir Muhakkak (Bak: şüphesiz) 

Yüzbaşı rütbesini haiz olan- Muhik - Haklı - (Fr.) Juste 
Yüzbaşı derecesinde olan. Tahkik, tahkikat - Gerçin -

Haizi salahiyet - Yetkili (F r.) Enquete, instruction 
Hak - Toprak Ürnek: Suçlu hakkında tah-
Haki renk - Boz kikat yapılıyor - Suçlu hakkm-
Hakk (terim)- Kazım - (Fr.) da gerçin yapılıyor. .. 

Gravure Tahkik etmek - Gerçinle-
Hakkak - Kazman - (Fr.) mek - (Fr.) S'instruire, se Jiv-

Graveur rer aune enquete 
Hakkiyat - Kazıt - (Fr.) Örnek: Polis, bu cürmii ki-

Gravure min işlediğini tahkik ediyor -
Hak - Hak (T.Kö.) - (Fr.) Polis, bu suçu kimin işlediğini 

Droit gerçinliyor. 
istihkak - Hak - (Fr.) Oü, Kabili tahkik - Gerçinlene-

ration, marite bilir - (Fr.) Varifiable 
Örnek: istihkakımı alamadım Örnek: Bu iş eldeki vesika-

Hakkımı alamadım lara göre kabili tahkik görün-
Hakkaniyet _ Hakcıllık _ müyor - Bu iş eldeki belgelere 

göre gerçinlenebilir görünmiyor 
(Fr.) Equite, justice Ledettatbik - Gcrçinlen-

Hakşinas - Haktanır - (Fr.) dikte - (Fr.) Aprcs enqucte 
Equitablc Tahkikatı adliye - Tüzel 

lhkak etmek - Hakkı ye- gerçin - (Fr.) Enquctc judiciairc 
rine getirmek - (Fr.) Rendre Tahkikatı iptidaiye - ilkel 
justice gerçin - (Fr.) Enqucte preli-

Örnek: Hakimler ihkakı hak- mınaıre. 
ka çalışırlar - HükmenJer hakkı Tahakkuk ( Bak: sabit ) -
JDrine getirmcie çalışırlar. Gerçekleşme, kesinleme 

Hakikat - Hakikat - (Fr.) Urnek: Vergi tahakkuku -
Veı t 1e vergi kesinlemesi. 

Hakikat (ıeniyet)- Gerçek, Tahakkuk etmek (Bak: Sabit 
aerçeklık - (Fr.) Realite olmak) - Gerçeleşmek (Fr.) 

Örnek: İlim ıeniyetleri araş- Se realiser 
brır - İlim ırerçeldcri araşbrır. Örnek: Ümidim tahakkuk 

Hakikaten-Gerçekten, doğ- etti - Umudum gerçekleşti. 
Tahakkuk ettirmek - Ke 

rusu - (Fr.) Rellement, vraiment ainJcmek 

Hakikatgu - Doğrucu, doi'- Örnek: Vergi tahakkuk ct-
ru sözlü - (Fr.) V eridique tirmek - Vergi kesinlemek 

Ornek: Hakikatgu bir adam Tahakkuk ettirmek _ Ger-
.. Doğrucu bir adam. çcklemek (Fr.) Realiscr. 

Karibi hakikat - Hakikatsı - ô k B d d 
(F r.) Vraisemblable 

Örnek: Bir romanın mevzuu 
az çok karibi hakikat olmalı
dır - Bir romanın konusu az çok 
hakatsı olmalıdır. 
Muvafık hakikat- Hakikata 

uy~un - (Fr.) Veridique 
Ornek: Muvafıkı hakikat bir 

haber - Hakikata uygun bir 
duyu. 

Hakikatbin - Doğru ıörüş
lü 

Hakiki- Olmus - {Fr.) Reel 
Örnek : Bu romanda okudu

ğunuz şeyler hakikidir - Bu ro
manda okuduğunuz şeyler ol
muştur. 

Hakiki {Şe'ni)- Gerçek (Fr) 
Reel 

Örnek: Rüyada görülen şey
ler hakiki deği!dir - Rüyada 
görülen şeyler gerçek deiildir. 

Hakilci - Asıl - (Fr.) Veri
table 

Örnek: Bu yazımn hakiki 
manası şudur - Bu yazmm asıl 
anlamı şudur. 

Hakiki - Tam - (Fr.) Veri
table 

Örnek: General.. haitiki bir 

kumandandır - Genral ... tam bir 
komutandır, 

Hahiki - Hakikatlı, candan 
(Fr.) Vrai sincere 

Örnek: Hakiki bir arkadaş 
candan bir arkadaş ( hakikatlı 
bir arkadaş) 

Hakiki - Doğru- (Fr.) Ve
table 

Örnek: Bu yazı vaziyetin 
hakiki tahlilidir - Bu yazı du
rumun doiru çözesidir. 

Hakiki - Sağici, haklkii 
- (Fr.) Vrai 

Ômek: Bu elmas bakik mi
dir, değil midir? - Bu elmas 
••iiciınidir, değil midir? 

me : u a am bütün ü-
şüncelerini taba 1ckuk ettirmiş
tir. - Bu adam bütün düşün-
celerini gerçeklemiştir. 

Tahakkuk ettirmek - Var
laştırmak - (Fr.) Realiser. 

Örnek: Düşüncelerini tahak
kuk ettirmek için her ~reye 
baş vurdu - Düşündüklerini 
varlaştırmak için her çareye 
baş vurdu. 

Kabili tahakkuk - Gerçek
lenebilir - (Fr.) Reali ablc 

Örnek: Kabili tahakkuk ta-
savvurlar - Gerçeklenebilir ta
sarlar 

Tahakkuk memuru - Ke-
sinci kesinleyici 

Kat'i - Kesin - (F r ) Defi
nitif, categoriquc 

Kat'ileştirmek - Kesinleş
tirmek 

Hukuk - Türe - (Fr.) Sci
ence juridique 

Hukuki - Türel -{Fr.) Juri
dique 

Hukuku amme - Kamusal 
haklar - {Fr.) Droit publie 

Hukuku müktesebe - Edi
nek haklar - (Fr.) Droits ac-
quis 

Hukuku tabiiye - Tabiiğ 
haklar - {Fr.) Droit naturels 

Hakeza - Böylece, böyle, 
bunun gibi, gene 

Hakem -Yargıç - (Fr.) Ar
bitre 

Hikmet - Öken, rizeyp 
Örnek: Bu işte benim anla

madığım bir hikmet var - Bu 
işte benim anlamadığım bir 
iJzeyp var. 

Hakim - Ökmen - (Fr.) 
Sage 

Hakim - 1 - Egemen - {Fr.) 
Souverain 

2 - Hükmen - Juge 
3 - Hüküm süren - Regnant 

predominant, preponderant 

4 - Başat - Dominant 
Örnekler: 1 - Türkiycde mil

let hakimdir - Türlciyede ulus 
egemendir - En Turquie la Na
tion est souveraine. 

2 - Adliye vekaleti hakim
ler ir;in yeni bir kanun hazır

lamaktadır - Tüze bakanlığı 

bbkmcnler için yeni bir kanun 
hazırlamaktadır - Le Ministere 
de la justice est en train de 
p repdrer un nou,·eau projet de 
conccrnant le juges. 

3 - Millet meclisinde hakim 
olan kanaate göre - Kamutay
da hiiküm süren kanaate göre
SeJon le conviction preponde
rante de la G. A. N. 

4 - vrdu, bütin h:ikim te
peleri zaptetti - Ordu, bütün 
başat tepeleri ele geçirdi -
L'armee s'est emparee de tous 
les sommeti domisnants. 

Hükkam - Hükümenler 
Hüküm an - Hükümsüren -

(Fr.) Souverain regnant 
Hakim olmak - Başatmak -

Dominer 
Örnek: istiklal duygusu köklü 

olan bir millete kolay kolay 
bakim olunamaz - Erkinlik duy
gusu köklü olan bir ulus kolay 
kolay başatılamaz - Unc Nation 
qui a une conscience profonde 
se son independance ne puet 
pas etre facilement dominee. 

Hakimiyet - Egemenlik,ba
şatlık - (Fr.) Souverainete, Do
mination 

Örnekler : 1 - Hakimiyet 
milletindir - Egemenlik ulusun
dur - La souverainte appartient 
a la nation 

2 - Hindistan İngilizlerin 
hakimiyeti albndadır- Hindistan 
İngilizlerin başaJthğı altındadır 
L~ İndes se trouvent sous la 
domination Anglaise 

Mahkum - Kölemen - {Fr.) 
Asservi 

Örnek : Mahkum millet-Kö
lemen ulus - Nation asservie 

Mahkumiyet- Kasınhk-(Fr.) 
Condamnation 

Mahkum olmak - Hüküm 
giymek, kasanmak - (Fr ) Etre 
condamne 

Mahkum etmek - Kasamak 

1 
(Fr.) Condamner 

Muhakeme - 1. Ökem 2. 
Duruşma - (Fr.) 1. Raisonne-
ment 2. Jugement 

Muhakeme t:tmek - 1. Ök
Jemek 2. Duruşrnak - (Fr.) 1. 
Raisonner 2. Juger 

Örne l< : 1 - İnsan hiç bir fikri 
muhakeme etmeksizin kabul 
edivermemelidir - f nsan hiç bir 
fikri öldemeksizin kabul edi 
vermemelidir. 

2 - Alacağımı verrniyen 
adamla dün muhakemede mu
hakeme olduk - Alacağımı ver
miyen adamla dün hak yerinde 
duruştuk. 

Hal - Ben - (Fr.) Grain de 
beautc 

Hal - Hal (T. Kö.) 
Halen - Şimdileyin 
Hali hazır - Bugünkü (şim

diki) hal 
Örnek : Hali hazırda - şim

diki halde, bugünkü halde
Hali hazırda böyle bir işe 
teşebbüs edemem - şimdiki hal
de böyle bir işe girişemem. 

Hali medeni- Soysallık hali 
Hali nekahete gelmek-Din

celmel 
Haleti nezi - Can çekişme 
Haliı vaziyet { Bak: ahvalü 

şerait) - f şler, haller 
Hali - Kotarma 
Hali - Eritme - {Fr.) action 

de dissoudre . 
Örnek : Şekeri suda hallet

tim - şekeri suda erittim - J' ai 
dissou le sucre dans 1' eau 

Halletmek - Eritmek - (Fr.) 
Resoudre 

Halletmek - Açmak - (Fr.) 
Denouer, deviner 

HaHetmek - Kotarmak(Fr.) 
Solutionner 

Örnek : Bu jşi büyük müş
külatla halledebildilfl - Bu işi 
büyük güçlüklerle kotarabildim 
J' ai pu solutionner cette affaire 
avec beaucoup de difficultes 

Çarei hail - Çözgc - (Fr.) 
Solution, arrangemcnt, transac
tion, accomodement 

Örnek : Ben bugüne kadar 
bu işin çarei hallini bulamadım 
Ben bugüne kadar bu işin çöz
gesini bulamadım - Je n'ai pu 
trouver aucune solution a cette 
affaire (probleme) 

Tarzı hall (sureti tesviyc)
Anlaşıt - (Fr.) Compromis 

Örnek : T arafey bugüne ka
dar hiç bir tarzı halt 0 sureti 
tesviye,, bulamadı - iki taraf bu 
güne kadar hiç bir anlaiıt bu
lamadı - Les deux parties n'ont 
pu trouver aucune compromis 
jusqu'aujourd'hui. 

T,ablil- Çöze - (Fr.)Analyse 
Ornek : Kan tahlili - Kan 

çözesi - Analyse du sang 
Tahlili - Çöze - (Fr.) Ana

lytique 
Örnek : Kimyai tahlili ile 

meşguldur - Çözel kimya ile 
uğraşıyor - İl a'occupc de la 
cbimie analytibue 

Tahlil etmek - Çözelemek 
{Fr.) Analyser 

TahallüJ - Erime - (Fr.) 
Disslution 

Örnek: Onun tahaJlülü pek 
güçlü oldu - Onun erimesi pek 
güç oldu - Sa dissolution a 
ete tres difficile. 

Mtinhal - Erir - (Fr.) So
Jublc 

Örnek: Suda münhal cisim
ler - Suda erir cisimler. 

Münhal - Açık - (Fr.) Va-
cant 

Münhalat - Açık yerler -
(Fr.) Les places vacantes 

Münhallat - Erirler - (Fr.) 
Matieres solulbes 

Gayri münhallat - Efimez
ler - (Fr.) Matieres insolubles 

f nhilal - Dağılım, çözülüm 
(Fr.) Decomposition. desaırre-

gation . 
Örnek: lnhilali siyasi ve iç

timai içinde bulunan memle
k~tler - Siyasal ve soysal da
ğılım içinde bulunan ülkeler -
Les pays qui se trouvent dans 
la decomposition politiquc et 
la desagregation sociale. 

İnhilal - Erime - (Fr.) Ac
tion de fondre 

Örnek: Şeker su içinde in-
hilal eder - Le sucre fond 
dans l'eau. 

İnhilal - Açılma - (Fr.) Va-
cance 

Kabili inhilal - Erir - (Fr.) 
Soluble 

Örnek: Bikarbonat dö sud 
suda kabili inhilal cisimlerden
dir - Bikarbonad dö sud suda 
erir cisimlerdendir. 

Gayri kabili inhilal _ Eri
mez - (Fr.) İnsoluble 

Örnek: Demir suda gayri 
kabili inhilal cisimlerdendir -
Demir suda erimez cisimler
dendir - Le fer est insoluble 
dans l'eau 

Kabiliyeti inhilal - Eriien
lik - (Fr.) Solubilitc 

Örnek: Kabiliyeti inhilaliyesi 
çok olanlar - Erigenliii çok 
olanlar - Matieres qui ont une 
~rande solubilite 

Mahlul - Erimiı - (Fr.) Re
sou 

Mahlul - Eril - (Fr.) Solu
tion 

Örnek: Asitborik mahliılleri -
Asitborik crmeri - Les solu-
tions boriquccs 
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Katerina hiç doymak bilmez 
Aşk ihtırası içinde yaşadı 

bir 

------------<•H---•---~·----~------Diğer taraftan üçüncü Pet- İskoçya kraliçesi Marya, İsve 
ronun buğazlanmasmda en mü- kraliçesi Kristin ve daha bi 
him rolü görmüş olan Orlof ve çokları yıim yıiın dost tutmut· 
T eplof, her hangi bir suretle lar, aşaiı yukarı açık bir su· 
takip ve tecziye edilmek şöyle rette aşıklarının kollarında ya· 
dursun Katerinanın diima en şamışlardır. Fakat bunlar içinde 
gözde adamları kalmışlardır. aşıklarının hangi tabakaya 
İmparatoriçe bu suretle kocası- mensup olduğuna ehemmiyet 
nın olümü üzerinden bir sün· vermiyerek yalnız kendi zevkini 
ger geçirerek dedikodulann düşünen Katerina olmuştur. 
uzamasına meydan vermemiş- Katerinanın sarayda ayhkla tu· 
tir. Zaten emri vaki karıısında tulmuş aşk memurları vardı 
mahlıi hükumdann en koyu ta- Bunların vazifesi imparatoriçayı 
raftarlan bile boyun eymekten tatmin etmekten ibaretti. Kın 
başka bir şey yapamamışlardır. bir gaybubet veya hastalık 
Bazı yerlerde birkaç zabitin 
kafa tutmak istedikleri i'Örül
müşşe de bu mevzii isyanlar 
derhal bastmlmıstır. Tahta 
grandük Polu veyaİvanıgeç~
mek istiyen iki belli başlı is
yan hazırlığı istisna edilirse 
memleket sükimet içindeydi. 
Bununla beraber Kate.rina bir 
gün bile rahat edemiyor, bin 
bir şüphe içini kemiriyordu. 

Katerina, tetviç merasımı 
yapılmak üzere, Moskovaya 
geldiğinde İngiliz sefiri bu muh
teris kadının çehresinde beli
ren melankoliden hayrette kal
mıştı. Çarın, bir müddettir o 
kadar sevdiği toplanblardan 
çekiniyor, daha münzevi bir 
hayat yaşamayı tercih ediyordu. 
Neden böyle hareket ediyordu? 
LordCuckiniam bu aıırı düşün
ceyi, bu derin kayguyu orduda 
ve bilhassa Hassa alayında hü
küm süren kaynaşmaya atfedi
yor. Hakikatta ise bu tahmin 
yanlıştı. Katerinanın keyifsiz
liği, melankolisi fizyolik bir 
yorgunluktan ileri geliyordu. 
Zira imparatoriçe çocuk düşür
müştü. Bu da işıklarmdan kim 
bilir hangisinin hediyesi idi. 
Nlmfoman lmparatorlça 

Tarihte saltanat süren bir 
çok kadın hükümdarlar görül
müştür. Bir defa tahta geçe
rek kendilerini her türlü sui
kast endişelerinden uzak gö
rünce yapmadıkları kalmamış 
br. İngiliz kraliçesi Elizabet, 

MuhalJil - Eritir - (Fr.) 
Dissolvant 

Mürekkep - Katınç - (Fr.) 
Compose 

Örnek: Mürekkep cisimler -
Katınç cisimler - Les corps 
composes. 

Terkip - Kahm - (Fr.) 
Composition 

Örnek: Suyun terkibinde mü
vellidilma ve müvellidilhumuza 
bulunduiunu Lavvaziye ke,fet
ti - Suyun katımında idrojen 
ve oksijen bulunduiunu Lav
vaziye ortaya çıkardı - C'cst 
Lavosier qui a decouvert l'xcis
tence de l'hydrogene d de 
l'oxygene dans la compositioe 
de l'eau. 

Terkip - Somtöz - (Fr.) 
Synthcse 

Örnek: Kimyevi tahlil ve 
terkipler - Şimik çöze ve som
tözler - Les analyses et les 
Syntheses cbimiques 

Terkibi - Somtözel - (Fr.) 
Synthetique 

Örnek: Terkibi hükümler -
Somtözel hükümler - Leı Ju
ı-ements Synthetiques. 

T erkib etmek - Somtözle
mek - (Fr.) Synthetiser 

Örnek: Eski fikirleri yeni bir 
şekilde terkib etti - Eski ide
leri yeni bir sekilde ıomtöz-

bunların gözden düşmesini, iş· 

ten el çektirilmesini mucip 
olurdu. Katcrina tam manası 

ile bir nimfomanyaktı. Bütüa 
saltaaah zamanında Romanof • 
lann sarayı en iğrenç sahne
lerle doludur. 

Belllbaf h a,ıkları 
Katerinamn bellibaşh aşıkları 

arasında, ilköace serj Soltikofu 
görüyoruz. Bu delikanlı, daha 
Garndüşes iken Katerinanın 

gözüne ve kalbine girmiş bu• 
lunuyordu. Fakat bu sev2i çok 

sürmedi. Günün birinde SoJti· 
kofun saraydan kaybolduiunu, 
yerini Stanislas Ponyatof:skiye 
bırakhiını görüyoruz, Şunu da 

burada hatırlamalıyız ki genç, 
güzel, ve zarif bir adam olan 
Stanislas. kendisine tatlı sar
hoşluk saatlan yaşattığı kadı-

nın ellerinden bir taç, Lehista
nın tacını almıştır. Fakat Sta
nislasın çok felaketli geçen 
saltanatı aşkın ünvanJar, me-

muriyetler tevcih ettiii zaman 
kadar bir taç verdiği zamanda 
da çok kör olduğnnu göster
mcie kafidir. 

Katerinanm aşıkları içinde 
kredisi en çok süren Gregu
var Orloftur. Orlofun pek ~enç 
olan kardeşi Aleksi " hergülü 
andıran kuvveti ve Golyah an
dıran,, vücudu ile zaman za
mr n bu aşk içinde vrlafa ve
kf. et etmiştir. 

- Sonu Vat -

ledi - il a synthetisc les idees 
anciennes dans une forme nou
velle. 

T erkib etmek - Kahınla
mak - (Fr.) Composer 

Örnek: Bu ilacı bir çok mad
deleri terkib ederek yaptım -
Bu ilacı birçok etcnleri katım· 
hyarak yaptım - C'est de beau
coup de matieres que j'ai 
compose ce medicament. 

Onergeler 
Kılavuz sözleri üzerine, her 

listenin (Y eııi Asır) da çıktı-

2Jndan başlamak üzere bir ay 
içinde, istek edenler yeni bir 
önerge ileri sürebilirler. Bun
lar T. D. T. C. Gnel katipli

ğine şu şekil altında gönder: .. 
lecektir: , 
Osmanlıca . . . . . kelimesi· 
ne Kılavuzda ..• . . karşı
lığını uygun ( yahut : yeter ) 
görmüyorum. 

Sebebi : (kısrtca) . 
. . ,. . . . . . . . 

Önergem şudur: .... (1) 
İmza 

1) UtJ maa bil uıı crur !JO~te ı lııı i 

1 yen ycı:ıla,. iireı ine iı ~"!J ııuııı
larnıt1acakf11". ........................ 



Gangsterler kralı 
Al Kaponun maceraları 
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urnerın odas da 
Küçük boyl~ "bi;·· ;damla 

şılaştık. Turner yoktu 
Daha 1 -b an ıyaınadın mı kara.-

atak T ,. k d' .. ... urner ın en ısını 
enı · 
S .. ~ıye.tte ıörmcsi lazımdır. 

oy edıklerime iyi dikkat et tek.. Ben senin yerinde olsam, 
ç. vakıt Kaybetmeden Tur

•crı görmeye gelirim. Sabah 
erkenden onu gör. 11 Alkapon 
adına olarak sizi görmeye ve 
~.lamlamaia geldim deyiver. 

- Bilmiyorum. 
- Cevap ver. Yoksaa .. 
- Başka bir vazifeye kal· 

dınldı. 
- Hangi vazifeye? 
- Gizli servise .. 
- Siyasi ~izli servise mi? 

Oh, oh ne güzel.. Fakat sakın 
yalan söylemiş olmıyasın? 

Tabancalarımız iki katının 
arasına dikilmiş gibiydi. Za
vallı katip titriyerek devam 
etti: 

- Y alvarmm, bu tabanca 
şakumı bırakın. Kalabalık bır 
aile reisiyim ben.. Sözlerime 

alyaın da sana refakat ede
cek, Şeyet zorlukla karş1laşır
a&nız leıkilitımızın ticaret ıefi 
olan Jack Guzikle temasta bu
lunursunz. kolonele selamları
nu tebliğ etmeden ikinizde dön-
ıniyeceksiniz. Bu işi görünceye inanmazsanız şu masa üzerin-
.kadar esen kal Jak.. de duran kağıtları okuyunuz. 

- Bize inanabilirsiuiz Al... Vilyam küçük ıekreteri uslu 
1 numerah halk tutmakta devam ederken ben 

dU,manı · de Kolenel Turnere hitaben 
Sabah erkenden kalktık. Vil- \ yazılmış açık bir mektubu 

yam1a kol kola Gran parkın- okumağa haşladım 
dan geçiyoruz. Hava o kadar j - KoloneJ burada olmadı-
güztl ki etrafı seyrediyoruz. ğına iÖre bu mektup nasıl 
Zaten aceleye de lüzum yok. oluyor da açılmış bulunuyor? 
Kolonel Thurner saat ondan - Kolonel sabahın bcşirıc 
evvel e~niyeti umumiyeye ırel- kadar burada çalıştı. Bütün 
mez. Üzerimizde iki tabanca kağıtlarını yakts. 
taşıyorduk., adetimizdir. Buırü.n - Saat lcaçta bürosundan 
son bir icat olan Ye tamam çıkh ? 
450 çelik kurşunu ihtiva edea - Sabahın beşine doiru. 
bir tabancayı da üzerime al- - Kolonel o saatta l>ir zi-
ınışhm. Polia miidüriyctine var- yaret kabul etti mi? 
dığımızda kimaenia nazan dik- - Hayır.. Sadece birisile 
katini celbetmemiıtik. Girip ıörüştü. Bu muhavereden son-
çıkanlarıa sayuı çoktu. Bu ka- ra rengi sararmıştı. Adeta tit-
labahk içinde biz de kaybol- r:yordu Ta b d b • . mam u sıra a u 
muş ıibiydik, Koridorları aeç- kt b l . , . . 

• me u W1 ge mesı ne, esını 
lik. Nihayet 461 numaralı hü· iade etti. Sonra mektubu masa 
ro öniiude durduk. Kapıda şu 
yazı nrdı: üzerinde bıTakarak çıkh, gitti. 

Ka .. ktar bUroau _::....S.,::::. y.,, -
Koloneı Thomaa Turn 

Tehlikeli tabancayı ilıt:: 
eden keman kutusunu ıol ko
lum altancla tutuyordum. Sat 
elimi kapının tokmaiına koy
dum. Viliyamın iki eli de bi
rer tabar.ca ihtiva eden ceple
riade idi. Küçük bir hareket 
olsa bu tabancalar koskoca bir 
panik yaratacaktı. Ayaiımızla 
kapıyı T\lrduk. lçerden tek bir 
ıeı: • 

Girillix, dedi. 
~ilyam dirıeğile kapıyı aç

tı. içeriye ıirdik. Fakat afal
ladık. Masa başında kısa boy
lu bir adam oturmuştu. Çocuk 
h r 

• 1 vardı. Bu da kim oluyor-
du. Kolonel Turner ne olmuş
tu s· . k ' ızı arşısutda ırören adam 
da ne istediğimizi anlamak is
ter gibi yüzümüze bakıyordu. 

- Kolonel Tburneri ı:-örmek 
isteriz, dedik. 

- Çok teessüf ederim mös
yöler. Koloncl Thurner burada 
bulunmıyor. Başka bir vazife
ye nakledilmiştir. 

- Bu kuyruklu yalan da ne 
oluyor. 

Vilyan Dijer kapıyı açb. 

Burası Kolonelin hususi bürosu 
benziyordu. Küçük boylu adam 
ayağa kalkarak : 

- Ne yapıyorıımz efendiler 
buraya sorulmadan 2"irilmez, 
dedi. Vilyam kudurmuş gibi 
tabancalarından birini sekrete
rin kafasına dikerek : 

- Aizını kapa diye ba&"ır
dı. 

Katip o kadar korkmuştu ki 
haline acıdım. Onu biraz tes
kin için omuzlanna vurarak : 

- Sana birşcy yapmıyaca
i&z küçük adam dedim. Fakat 
uslu otur. Şayet rahat durmaz

s~n itinin bittiii ıündür. Şim
dı söyle !takalım bizim Turner 
•rnuca nerede ? 

Zabıta Hahereri: 

2 Lira çalm•• 
Alsancakta Aydın demiryolu 

kumpanyası kalemine giren 
Hbıkah Rec~p Remzi hademe 
Hasan oilu bay Mehmedin 
cebinden 2 lira çalmıştır. Hır
sız zabitaca aranmaktadır. 

Pantatlf satarken 
Tuzıut)uda bay Kadri karııı 

bayan Ayşeye ait çaldığı panta
tifi kuyumcular çarşısında sat
mak istiyen Mnstafa oiJa Ka
zım yaklanmııtar. 

iki ltçl arasında 
Denizde şat üzerinde işçi Arif 

oğlu Reıat ve Ali oilu Remzi 
arasında kavga çıkmış, Remzi 
R~adr taıla baıından yarala-

Aziz Ağada 
İkinci Süleymaniyede Aziz 

aia sokaiında icra memuru B. 
Ziyanın evine hırsız girmiş bir 
çift altın bilezik ile iki yüzük, 
üç tek lira çalınmıştır. 

iki kadın 11rasında 
Gazi bulvar nda Uşaklı Ete

min kapatması İsmet ile Uşaklı 
lamailin karısı Cemile arasında 
kavga çıkmış, Cemile taşla İs
meti brşından yaraiamıştır. 

Tabanca 
Kemerde K~scrili Bahri 

oğlu Fevzinin üzcriııdc bir ta
banca bulunmuş ve zab~~ca 
almauşhr. 

Hın1ız yakalandı 

Y an2"ın yerinde Salihlili aşçı 
bay Azize hırsızlık mali bir 
ipekli bayrak, bir ekmek bı
çağı satan Ali tutulmuştur. 

Blçakla yaralamı' 
Peştemalcılarda hurdavatçı 

Mustafa oilu Ahmetle Ali oj
lu Ahmet çavuş arasında kav~ 
ga çıkmıı, Ahmet çavuş biçak
Ja Ahmedi baıından yarala
mıştır. 

Gestapo iş başında 
a olis te 

Gazeteci 
Loı1drada 

Jakobu İsviçreden kaçırdıktan sonra 
öldürmüşler iki Alman kad~nını 

Bütün Avrupa gazetelerini 
epi zamandanberi işgal eden 
bir mesele vardır: Alman ga
zetecisi Bertold Jakobun gizli 
Alman polisi teşkilt.tı tarafın

dan İsviçreden Almanyaya ka
çırılması Berto!d Jakob, daha 
Hitler iş başına g"'ç.mez.den ev
vel Almanyadan kaçmıştı. Zira 
Alman ordusunun V ersay mua
hedesine aykm olan silahlan
masını öteden beri ifşa ettiğin
den Alman mHliyetçi ve askeri 
mahafilinde çok düşmanları 
vardı. 

Geçenlerde Jakob, "Gesta
po ,, adını taşıyan gizli ve siyasi 
Alman polis teşkilatı nıarifetile 
İsviçrenin Bnl şehrinde bir tu
zağa düşürüldii ve bir otelde 
kloroformla uyutularak otomo
bille huduttan geçirildi. isviç
re hüklımetinin bunun ÜLerine 
Almanyaya bir nota vererek 
Jakobinin iadesini istediğini 

Ajans haber vermişti. Almanya 
ise Jakobuo Alman toprağında 
kanuna uygun şekilde yakalan
dığını iddıa ederek onu geri 
vermekten kaçınmıştır. 

HER TARAFA YAYILAN 
BtR AG 

Fakat bu iş o kadar büyü
müştür ki bunun hakkındaki 
tahkikat yalnız İsviç.rcde değil, 
Paris, Londra ve Çekoslovak

yada da yapılıyor. Zira Avru
panın bütün büyük şehirlerinde 
gestaporun aj:mlan vardır. Bun
lar yalnız nazilcrin düşmanı 
olan Alman mahacirJerıni takip 
etmekle kalmilmakta, casusluk 
da yapmalctadırlar. 

Pariı.te yapılan tahkikatta 

V ezeman adlı Alman ajanı ele 
geçirilmiş ve Jakobun fsv:çre
den nasıl kaçırıldığını itiraf 
etmiştir. Şimdi de Londrada 
iki Alman kadınının zehirlene
rek ölmesi ayni işe eklenmek
tedir. Bunların biri 36 yaşında 
Dora F abyan adlı felsefe dok
toru bir kadındır. Diğeri de 
60 yaşında bir muharrir kadın 
olan Matild Vurnı'dir. Herikisi 
lngilterede mülteci hayatı 
sürmekte ve Alman çevre· 
Jerinde çok faaliyet sarfet· 
mekte idiler. İkisi de oda
larınd:ı zehirlenme neticesi 
ölü olarak bulunmuşlardır. 

Polis iptida bir intihar kar
şısında bulunulduiunu sanmış
tı. Fakat iki kadının caolanniıt 
kıymaları için hiç bir sebep 
yoktu. 

İddir. edildiğine ~öre Dora 
Fabyan, Vezemamn Londrada
ki işleri üzerinde keşiflerde 
keşiflerde bulunmuıtu. Bertold 
Jakobun kaçırılmuı üzerine 
Londrada tahkikata ~iden İs
viçre memurlarından Dr. Genz, 
Londrada kaldıiı müddetçe 
Dora F abyanı katip oluak 
kullanmıştı. İsviçreli hakim, te
lefonla sorulan bir suale şu ce
vabı vermiştir : 

- Onları Londrada gördü
lT:üm vakıt çok mes'ut görünü· 
yorlardı. İntihar etmiş olmala
rını aklım almıyor. 

CİNAYET Mİ? İNTiHAR MI? 
Eski savlavlardan ve Dorya 

Fabyan'ın samimi arkadaşı ba
yan Ellen Vilkinson demiş

tir ki: 
- Bu işte esrarengiz bir 

şey olduğunu sanıyorum. Dora 
ccssur ve enerjik bir kadındı. 
İntihar edecek şahıs deiildi. 
Sefalette de deiildi. Dora, 
diğer taraftan Jakıb ile müna
sebette idi ve Londra'da ta
nıdığı Vezeman haklunde tah-

kikat yapıyordu. Jakop kaçm
lalı beri Dora onun serbest 
bırakılmasına elde etmek için 
çarpışmaktan biran geri kar
madı. 

Hitlcr iş başına gelmezden 
önce, Dor;;. Prusya adliye ba
kam Dr. Rosen feld'in katibi idi. 

1 

Bunun için nazi teşkilatı hakkm 
da çok şey biliyordu. Hitler iş 

1 başına ı:-elince, ilk hapse at-

i tığı sosyalist kadın bu idi. 
Fakat Dora kaçmafa muvaf· 

1 fa~::!~·gizli tutmamızı bizden 

1 
istemiş olan bir arkadaşının 

1 
ifadesine iÖre, Dora Fabyan 
Londrada gi1li Alman polisi 
tarafından tarassut altında tu-
tuhıyor ve en küçiik hareket
leri bile Hitlere bildiriliyordu. 
İsviçre hükumeti hesabma gi
rişti2'i iş pek tehlikeli ve bir 
çok defalar sakınması kendi
sine söylenmişti. 

ÇOK ZEKİ BİR KADIN 
Meşhur süfrajet bayan Sılar

ya Pankörst de şunları söyle
miştir: 

- Çok parlak zekası olan 
son derece malümatlı bir ka
dındı. İngilizceyi mükemmelen 
konuşuyordu. Tercüme iş!erile 
uğraşıyordu. Ben onu daima 
eyigören ve enerjik olarak ta
nıdım. Yalnız bir can sıkıntısı 
vardı. ikamet tezkeresinin müd
dctı mayısta bitecekti ve bu
nun yenilenip yeuilenmiyeceği
ni bilmiyordu. Fakat bu insanı 
intihara ıürükliyecek bir se
bep değildir. 

Bununla beraber polis tah·· 
kikatı ölümü intihare atfetme
ye mDtemayildir ve sebcb ola
rak da iki kadının ikamet tes
kerelerini yeniletemiyeceklcri 
korkusunu gösteriyor. 
Beş perdelik bir facia 

Bir kaç gün önce, Bal müd
dei umumisi davet ettiii gaze
tecilere Jakob-V czeman işinin 

beş perdelik bir facıa olduğu
nu henüz sadece ikinci perde
nin sonunda bulunduğumuzu 
söylemişti. Acaba Londura da 
iki Alman F eministinin esrar 
eng'İz ölümü bir perde 'arası
mıdır, yoksa üçüncü perdeyimf 
açıyor? 

Londra Dramanın aydınlan

masını beklerken, üçüncü per·. 
de galiba sıl Balde hazırlam
yor. V eıeman yeni b:r sorguya 
çekilecek ve İsviçreli Hitlcrci
lerin gazetesi olan Der Ale
mane tar~fmdan yazılan bir 
makale ona çrösterilecektir. Bu-

.;> 

rada HitJerciler Jakabı kaçırmış 
olan adamın kendilerinde 
olmadığını iddia ediyorlar.Hata 
"Der Alcmanc" V azenava, al
çak, hain ve dönme sıfatlarım 
vererek Almanyamn l>u "Ya
hudi,, nin hizmetine hiç bir za
man ihtiyacı duymadığını ve 
akıbeti ile de alakadar bulun
madığım yazıyor. 

CENEVREDEKi TAHKiKAT 
B. Nikol, nazilerin Cenevre

deki İfttrikal~n hakkında bü
yük bir dosya yapıp Beme 
göndermi•tir. Bu tahkikat Ce
nevredeki Hitlerci reislerden 
B. Joy Oltramare ile Berlin Ye 
Munihtcki ııaziler arasındaki 
konu,malara aittir. Dün akşam 
alınan haberlere göre CeneY
redeki İ.sviçrelı nazilcr Pala
is esliha deposunu yağma 

etmek tasavvurunda idiler. Al
manya propaganda bakanlıiı

nın Cenevre mümessili B. Gc
org Şvarz bir çok para ver
diii Vezman'ın dostu idi. 
Şvarz Hitlerin Laros şehrindeki 
mümcsemsili ile de münasebette 
idi. Üçüncü perde hazırlanıyor. 
Acaba Almanyanın İsviçreyc 
cevabı mı bunun açılma ipreti 
olacak? 

AVAM KAMARASINDA 
BİR iSTİZAH 

Muhafazakar mebuslardan 
yüzbaşı Vaterhovse iç baka
nından yabancı tcşkilitm İngil
teredeki caniyane teşebbüsle

rinin önüne geçmek içini bir 
şey yapılıp yapılnııyacağmı sor-

muıtur. 

İç müsteşarı cevabında iki 
Alman mültecisinin ölümü üze
rine açılan tahkikatın bu işte 
her hangi teşkilahn alakası 
olup olmadığını tayine matuf 
olduiunu vt>. eğer müsbet ne
tice verirse. bu hareketlere bir 
son vererek mücrimleri ceza
landırmak için her şeyin yapı· 
lacağmı söylemiştir. ····-

ı Küçük Adada şatoya 
1 kimse ·yanaştırılmıyo~ .. 

- Başlttafı bilir.ci SLJlliltdt -

rahhasasman mefruz hattı ha
reketi Ualyan mehafilinin :ıi

hinlerini işgal etmektedir. ln
giliz mehafili B. Makdonalt ile 
Sir Con Saymenin beraberle
rinde pilanlar götürmediklerini 
temin ediyorlar. Konferansın 
istihbari mahiyetinin haricinde 
e!:aslı bir 11\eselenin halli ile de 
uğraşacağı tahmin edilmekte-
dir. Bu mesele Almaııya ile 
doirudan dozruya bir :teş
riki mes:1iye hala imkan olup 
olmadı2'ını tayin eylemekten 
ibarettir. Böyle bir teşriki me
sai imkanını tesbit edecek 
müşterek zemin buluna bildiği 
takdirde bu z~min üzerinde 
çalışılacaktır. İtalyan noktai 
nazarı bilakis evel emirde en 
müstacel meselenin halledilme
sidirki buda üç devletin Al
manya karşısında değil fakat 
Almanyanın tek taraflı yeni 
teşebbüsü kar~ısındaki müşte
rek hattı hareketlerinin tayini
dir. ln$!iliz mahafilinde arada
ki bu farkın her şeyden evvel 
bir şekil farkı olduiu ve esa
sa katiyen taalluk etmediği 
işaret olunuyor. B. Makdonal-

dın idaresi altındaki lngiliz 
de!egeleri bütün meseleleri 
realist bakımdan mevzuubahis 
etmiyc karar vermişlerdir. 
Amerikanın bltarafhğı 
Vaşington, 11 (A.A) - Ha

ber verıldi~ine göre hariciye 
nazırı bay Hul . reisicumhura 
lngilterenin Strezadaki siyase
tine mahrem bir rapor taktim 
evlemiştir. 

Bu raporun Londradaki Ame
rika sefiri tarafmdan ve Sir 
Con Saymenle görüştükten 
sonra yazıldığı bt":yau ediliyor. 

Vaşington, 11 (A.A)- Ame
rikanm bitarafhnı muhafaza 
çareleri ctrafınd aReisicuınh~rJa 
vaki olan mülakatıni müteakıp 
hariciye nazırı B. Hul bu mü
lakatın pek umumi cereyan 
ettiğini söylemiştir. Bu hususta 
hiç bir karar almm;ı.dığmı da 
ilave etmiştir. 

Vazih bir tavır 
Paris, 11 (A.A) - Mutbuat 

Almanyanın çok vazih tavır ve 
hareketine karşı f ransa, İtalya 
ve İni"ilterenin mukavemet g-ös
lermelerini hararetle temenni 
etmektedir. 

Maçlar 
Bu"ün Gözte JC 

.S. . Karşılaşacak 
Liklerin sonu yaklaşmağa 

başladı. Bugün yapılacak maç· 
lardan sonra daha iki cuma 
devam edecek olan nıüsaba
kaların sonunda İzmir şampi
yonu meydana çıkacaktır. Ge
çen haftaki maçlarda Altaylı
ların galibiyeti bu takımın şam· 
piyon olması ihtimali arttırnıış· 
tır. Bugünkü ve di2'er cuma
larda yapacağı maçlarda galip 
gelirse bu senenin şampiyonu 
olacakbr. 

Bugünkü maçlar 
Saat 10 da Alhwordu - TürL 

spor. Saat 12 de Şarkspor · 
izmirspor. Saat 14 te Altay · 
Buca. Saat 16 da Göztepe · 
K. S. K. 

Bu maçlardan en mühimlerı 
öiledcn sonlaki Altay - Buca 
ve Göztepc - K. S. K. kal'fl· 
laımafarıdır. 

Altay - Buca karıtılaşma· 
sında Altaylıların g-alip ırelme· 
leri ihtimali 0 0 90 olmakla be· 
raber Bucalılar son zamanlardı 
oynamağa baıladıkları güzel 
oyun usullerini bu gün de tat· 
bik ederleue Altay koleıind• 
tehlikeli dakikalar yaşatabi
lirlerr. 

Göztepe - Karşıyaka maçını 

gelince her iki takımın da aynı 
kuvvette olması dolayısiyle ne· 
tice hakkında bir fikir yürüt· 
mek doğru olamaz. Yalnız Göz· 
tepelile b~ün ele geçen Cuma 
Altaya karşı yapbklan ribi 
yanlış ve kuvvetsiz bir takım 

çıkaracak olurlarsa Kaqıyaka· 
lılara muhakkak mağlüp ola· 
caklardır. 

••• 
Atlı Spor 

KulUbUnUn hazırhkları 
lı:mir atlı spor kulübünün lu 

zırlıklan büyük bir sür'atlı 
ilerliyor. Kulübe at ahnıncaya 
kadar askeri atlardan istifade 
edilmesi kararlaştığından şim· 

dilik Bornovada parkın yanın· 
da Menejker hazırlanmaktadır 

Şehrimizin Türk ye. yabanc: 
mümtaz simalan kulübe üye 
yazılmakta devam ediyorlar. 

Nisanın 17 nci Pazartesi ıii· 
nü saat 17 de Bornova Ziraa 
mektebi parkın.la bir çay ziya 
feti verilecektir. Kulübe üy• 
yaulmış olanlar buraya gelip 
cğclencccklerdir. Çok şen ıe
çecek olan bu toplantıda hu· 
lübün çalışma esasları da gö· 
rüşülecektir, 

Asarıatika 
Bil y Selahittin Kantaı 

Bugün gidiyor 
Asarıatika müzeleri müdüril 

bay Selahittin Kantar Eıe 
mıntakasındaki Asarıatika bu· 
lunan yerleri tetkik eylemek 
üzere bu sabah şehrimizden 
ayrılacaktır. On gün sürecek 
olan bu seyahat esnasında Efeı 
bel evi Boriyen, Tıral, moze
lesi Didin, Tire Asarıatika iı· 
lerini gözden geçirerek Tirenin 
küçük kal'a köyü yakınında 
yeni çıkan eserler üzerinde 
tetkikat yapacaktır. -...... 

Sa.atta 220 mil 
Londra, 11 (A.A) - Bir ko· 

met tayyaresi Kroydon - Burjt 
yolu üzerinde yE>ni bir sür'at 
rekoru tesis etmiştir. Tayyare 
bu mesafeyi saatla vasati 220 
mil suratle ve 53 dakikada ka~ 
tetmiştir. Bu tayyare Val!er ve 
]on es tarafından İn2'iltere • 
Avusturalya azimet avdet se· 
yahatinde kullanılmış olan tay· 
yaredir, 

GUmUş fiab 

1 

Vaşington 11 (A.A)- Ame· 
rika maliye nezareti gümüş fia· 
tını on başına 64. 5 den 71 

f sente çıkarmıshr. 



Çok asri bir hutula ·malik bir möble dahilinde mevzu bu ahi
ze : Sekiz lambalı, ve yirmi adet tuli mcvce göre ayar edilmiş 

deneli, 15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ahize, radyo 
ve müzik fenninin en son tckamülitıDı nefsinde cemetmiştir. 
Yükse~ tcvcttürlü hususi devr,li bir pcntod ve değişen has

aasiyetile müşterek çalışan antifeding ]imhaları vasıtasile ma
kinenin her tüli mevcde aynı mükemmel randımanı vermesini 
temin eder. 

HAKİKi RADYO ~ 
LJt!) 

Satış yerı : A RTHUR ' 1ETf ER ( Sahibinin Sesi ) 

Saman İ$kelesi 22 Telefon : 2547 
6 - 150 ( 411 ) 

lzmir Erkek Lisesi Müdürlü-
ğünden: . . 

Mektebimizde ::rapbrılacak olan 12_73 lıra 73 kuruş keşıf be
deUi AtatOrk ve inkılap kö,esinin inşası açık eksiJtmiye koaul-
muıtur. 

Ekıiltme 20-4-1935 Cumartesi günü saat 15 te ve Maarif mü
dürlüiü binasında toplanan komisyonda yapılacakbr. İlk teminat 
95 lira 53 kuruştur. lstekhle~ .Mimar 1V~ m~hendis ol~w~lan v.e 
yahut bir mimar veya mühendısın mes uhyetı ~ahul. ettigme daır 
noterlikten müaaddak bir taahhütname gösterılmesı şarttır. Ek
ıailtmiye iİrebilmek için malsandı(ına yatırılmış teminat makbuz
larını ve yahut ka•ulla ve nuuıune~inc . gör~ bank~ mektuplaı:mı 
eksiltmcaia belli olan ~ün ve saatınden hır saatmden evvchne 
kadar komiıyo•• vermeleri icrektir. Keşif ve şartnamesi hergün 
mektepten öğrenilebilir. 12 - 17 987 ( 507 ) 

umr otaj için 
K bartma, Sağlam B ya.ı 

Bina Numaralan 
En mükemmel olarak yapılır. Daima H ZIR bulunur .. 

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

1 - 15 (407) 1ı 3 

I Z MİR 
.. ünlü MaAlar Pazarı 

F. Kandemiro2'lu 
Yeni manifaturacılarda M. Kemalettin caddesinde 18 No . .Iu 

( Yülü mallar pazarı ) namı altında açtıiım mağazamda ( ıZMIR 
HALKAPINAR ) Fabrikasının meşhur mevsimlik fantazi çulaki, 
kazmir, battaniye ve sair her çeşit mamulatmı pek ucuz bir fi
atle satmakta olduiumu muhtenm müşterilerime arzeylcrim. 

H. 3 8 - 13 ( 379) 

iZ Mi R 
Pa.muk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
:-::. •r k(• tın Mnkez ve .FabrıkMı: hmırıle H1tlkapuıanla<lır 

YPrli Pamu4undan At, 1 aygare, KOpekbat~ De(}lrmen, 
Geyilc ve Leulak Markalarını Jıa vı her novı Kabot bezi 
ınıal eylMnekte olup malları A nupauıu ayni tip meot1u 
cat 11111. faiktir . 

Telefon Ko. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: B&J'rak Izmir 

( H 1) Per. 
ti:: •• 

... ;;,-

y 
• • mze • 

1 .. 
tinde · uı ana ıar1 Gr ·be y ,e- a ak 

an kurtaran 

ve Alnıan m 
mulatından bir Piyano sanlı 
tır. Bucada Cami sokağın 
( Eski Dokuz Çeşme ) 2 No. 
eve saat 14 ile 18 arasın 
pazar güuiinden başka h 
g ün müracaat edilebilir ve Y 
hut Telefonla (Buca 43 No. 
telefon ) müracaat vakti ta 

Gribe Karşı tecrübeli Ve çok müessir 
edilebilir. 1 3-2 

Davet 

~EOKALMilvA 
İzmir, atış, ve atlı spor k 

lübündcn: 
Kulübümüz ilk toplantıs 

15 Nisan Pazartesi günü s 
17 de Bornova Z•raat mekt 
parkında yapacağından ıa 
üyelerjmizin yazılı günde t Kaşelerini emniyetle kulla • ınız 

6 13 20 27 Nisan 

Dain a Sabit Daima Tabii 

Yuvantin Saç Boyaları 
INGİLİZ KANZUK eczanesi Jaboratuarlarmda hazırlanan Yu

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Yuvantin saç boyalarını kumral ve sjyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi~ 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkma-z. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtnyat mağazalarında arayınız. 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

H_er yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczancsı Telefon : 206) 

lzmir en,razı sariye ha~tanesi 
baştababetinden; ,, 

Hastaneye 80 adet yerli battaniya ve ~00 '.ciıo pamuk satın 
alınmak üzere açık eksiltmey konmuştur. ~stekliler battaniye nü
munelerini ve şartnameleri görmek üzer~ hergün ve kat'i ihale 
iÜnÜ olan 5 Mayıs 935 Pazar günü s,~at 11 de Tapecikte emrazı 
sariye hastanesinde toplanan komisyona müracaatları. 

12-18-25-2 1069 (508) 

4 11 18 25 Mayıs riflerini yalvarırız. 
1-2 KURANLA 

: ... : ~ ı. :;;: . . . · .. ~ ..,. . . ., . . ·. ".. . . . . . 

Paris Panayırını 
~~-Ziyaret Ediniz .. 
18 Mayıs 1935 

19 3 5 ·e 

ten 3 Haziran 

kadar 
Fransız ıeneral konsoloslu~una yahut Izmir Fransız tıcaret 

odasına müracaat edilmelidir •.. 

(385) 

ihale günün~e değişiklik Mao 
sa vilayetinden: 

Beş Nisan tarihli Anadolu ı:azetesinde Turıutlu yolunda ya 
bnlacak toprak tesviyesi ameliyatı ihale günü ve uatinde 
mi meclis kararile değişiklik yapılmıştır. Sureti aşaiıda ya 
ilin muteberdir. 

1 - Manisa - Turgutlu yolunda 11 + 582 kilometred 
17 + 440 ıncı kilometreye kedar toprak tesviyesi ameliy 
nisanın 16 ıncı salı günü saat ondörde kadar müddetle 
ckıiltmiye konulmuıtur. 

2 - Bu işin keşf bedeli 5500 Jirad.r. 
3 - Şartname ve saircsi parasaz olarak 

liiinden almır. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 412 lira 50 kuruştur. 
5 - Eksiltmiye iştirak etmek lstiycnlerin birinci madde 

gösterilen vakitten evvel t'!ncümeni daimide hazır bulunmala 
ilin olunur. 1048 (506) 

-

T ÜF;tH"I' E. l 
UMUM 

AClNTl'l51 

Çok Hassas 

Dünyamn en eyi 
J\adyola.vmdan 
Siridir 

E D İ SON Müessesesi 
AFİF .ŞEŞBEŞ 

TE.L~FOl"f 

251?' İZMİR, Sam"'n \sf<elesi ~ 26 

Ödemiş ziraat bankasından: 
1 - Ödemiş'te hal içinde bulunup muhterik olan dükkanlar 

tamirile hil içinin zemin kısmının beton olarak yapılması 20 · ' 
935 cumartesi günü saat 15 te ihale edilmek iizcrc açık ekıH 
miye konulmuştur. 

2 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin fenni ve ma~i el 
liyctname ile ,imdiye kadar bu gibi inşaat yaptıklarına daır s• 
lahiyettar makamdan verilmiş vesaik ibrazına mecburdur .. 

3 - işbu tamirat ve inşaatın ke.şif bedeli. ola~ 3435 hra. l 
kuruş üzerinden <1Q 7 ,5 yüzde yedı buçuk nısbetındc temın. 
parasının ihale ıünü öğleye kadar ziraat bankası vezneıine y. 
tırıp münakasadan evvel makbuz göstermesi şarttır. 

4 - !~teklerin işbu işe ait fenni şartname ile münakasa ıar 
namesini tamirat ve inşaata ait plan ve krokiyi bir makbı 
mukabilinde bili bedel Ödemiş ziraat ~ankasından alabilirler 



ır&r~~;--· 
' Almanyaya sipariş ettiği 
~ en son modc! ve aletleri 
~ a•mak üzere lstanbuJa gi
R den Minik kadın berberi 
~ Sıtkt avdet etmi~ ve müş-

Şiıııdi k 
a "' _, e adar vaılıhııış olan en 
gıı' ş . 1 . k eraıt i tecrübelerde yüzde 
kırk iiç daha fazla patinaj ve iş-
eııce ıııuk . .. . . 
Lı avenıetı (J'osterınıştır. 
oer nıark ı- "ki ö 

Yordu La_ a.stı erde taban çok çabuk siJini-
rnü) tt• : .astikler her zamandan fazla tekem-

e ırılou• old v • • b . k k fi . bir 
81 1 

" ugu ıçrn u ış ence ey yctı 

YEAR 0 ~1-k kalmakta idi. Nihayet GOOD
Y . nıuhendisleri bu sırrı kcşfettil~r. 

ihti enı yüksek sür'atli otomobiller fazla lastik 
bu:.•~ı h gösteriyordu ve mcvcud hiçbir lastik 

.. G • arnmül edemiyordu. 
tecrüb - ~ !' Goodyear mühendisleri tarafından 
Yü~ •çı• .. Y,apı!an sayısız lastiklerden biridir. 

frenle . ek s.ur atlı zımpara taşları tecrübesi ve 
y rı sekız saatte tebdil ihtiyacını gösteren 

·ı··ı ı f 4 DAHA GENİŞi' 
~ H ~ TABAN 
1 ~ ~ DAHA BÜYÜK ~ 'it.~ 
4 ~ ÇEKME ~ 
~ ~ ' KUYYETI YERiR ı ~ .. 
ESKf YENİ 

" G - 3 ,, derin, düz ve geniş olan tabanı ile 
yola daha fazla iltisakı olan yeni bir lastiktir. 
Meşhur ALL - WEA THER tabanı gibi fakat pa
tinaja daha fazla mukavim bloklar ilave edilen 
tabanı daha fazla emniyet bahşeder. Bunlara 
ilaveten bmak dahi ayrıca kuvvetlendirilmiştir. 

Netice : Patinaja mukavim 4 ~ ıı0 daha fazla • 
kilometre yapmak imkanını verir. Bundan maada 
GOODYEAR a mahsus ve münhasır olan eşsiz 
sağlamlık da GOODYEAR Supertwist iplikle
rinden yapılan bez kısmı yol arızalarına karşı 
lastiğe hudutsuz bir emniyet bahşeder. Bu yeni 

ıpratıcı sıkı f t .. b 1 . d "k sonra k ren .. ecru e. erın en _ geçtiA t~n ve şayanı hayret lastiği GOODYEAR acenta-
" G _ 3nıu ~vcmct gostcrcbılcn yegane lastık larında görünüz. Temin ettiği fevkalade mena-

" dır. fie rapen fiyab değiştirilmemiştir. 

f;o •DYEAR 
"G 

- 3 " IAstiklerini, imali bize fazlaya mal olmuştur. Buna rağmen satış 
••••••••• ••••••••••••••• • • ":;" tı tebdil edllmemlştlr. 

,.. 
• 

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

Yety EXTRA 

Bıçakları Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelcn 
ŞERİDÇİLER No. 1 

1164) 38 - 78 ( H 3 ) • • 

Doktor 

I~ ~~,~~ı ~~~~i 1 
Rontkcn müteh:ıassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiycn ve bilhassa 

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

kar~ısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 13-13 (218) 

~ teri'crini kabule başlamış- ~ 
tır. San'abn en son yeni-

~ liklerini ırörmek için bir 
~ gün evetinden randevü 

a1ınız. 
Keçeciler Nu. 122 
Telefon: 3101 

5 - 7 S. 10 (47A) ~ ı 
El'7Z77...Z..Z:7777.ll2'ZL"'kY..x7.AY'"..U .. j 

Çünkü: 
Krem Pertev senelerin 

cilde yaptığı fen alığın 

l 
1 
1 

[!!] ~ 

1 1 
lstırabların Ezraili 

BUtUn Ağrı, Sızı Ve Sancdarı Keser 

Baş, diş, sinir, adale ağrılarına, romatizmaya, ---ı 
nezleye, gripe karşı bilhassa müessirdir. -------Bir tecrübe bin nasihattan iyidir, derler; tecrübe ediniz. 
Her eczanede bulunur, Flatı 7,s kuru,tur 

Gripin, Radyolin diş macunu mutahassıı kimyagerler tarafın
dna imal edilmektedir. 

Umum Hastaların fı azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
kasık bağlar11 düztabanlar için taban korsaları gayri tab
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma "=Ci, 
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERı 
ıLE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

)jahrl Hiza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
22- 20 (355) s. 7 

ln~aatını ?. 1<; ın ntıdekııht ıyat;l arıaızı pek ucuz t ıyHlsrJa 
t emm et mek ıst er enız Hal i m aga çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
Lıcaretlıaneınn" mliracaat edınız 

ÇiME•TO 
Çubuk demir ve her net J çlQek 

Çını vt ıevazımı sıhhiyeden Javhalar ve bunlartn 
te/e11üatı envaı banyolar ve termo ı/onlaı llt heı cins 
musluklar ve kanalızasyon /çın demli dökme boıalaı 
ve lngilız künklerı ve bun/a11n te/efluatı vesaire ... 

Fıyatıar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentol•r, Batan ••rk•I•• 

En Müsait Şeraltle 
Mağ•z•m•zda Satıh• 

lzınir Defterdarlıiından: 
• ' 1 1 - en güzel tamircisidir. uisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına ıröre 

Bütün Türkiyeiçin umumi satış yeri İstanbulda Bahçeka
e•sında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki eczane 
ALGOcza depolarının hepsinde vardır. Israrla daima 

PAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

rLLX///7.7./!LLL77A.//./L//.///L/A 1 haczedilmış üçüncü Karataı mahallesinde selamet sokajlacla 

Göz Hekimi ~ .................................... ...... kain 26 sayılı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müd-

~ M detJe sahlığ'a çıkanldıiandan pey sürmek imyenlerin defterdar-

~ itat Orel N Havacılık ve spor {ık tahsilat kalemine müracaatlan. (420) 906 
29 - 5 - 12 - 17 -

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

9-26 (229) 

ilk ve orta mektep 
'l'alehe velilPrine 
İlk ve Orta mektep tale

beleri yctiştirmeğe muktedir 
bir muallim hususi ders ver
mektedir. Arzu edenler ( Ye
ni Asır ) da S. C. adresine 
müracaat etmelidirler .. 

1-5 

Havacılık ve spor mecmu

asının 140 ıncı sayısı çıkmış· 

hr. Çok faydalı yazılarla do

ludur. Tavsiye ederiz. 

Kiralık Hane 
İkinci Kordonda Alman 

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

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

....................................................................... . . 
: TAZE TEMiZ UCUZ 

iLAÇ 
HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Bamv.i llAzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Ba,durak Büyük Salcpçıoi'lu hanı karşısında 

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



Sahife t2 Yeni Asır 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

N. V. Oliver Ve Şii. .l/f/Jm--------.. .------ ' ----.... -~9!1!1 DENİZYOLLARI uayenehane VAPURCULUK TÜRK 

ANONiM ŞİRKETi 
IZMIR ACENTELİGİ 

KUMPANYASI 
TELAMON vapuru elyevm lima-
nımızda olup l nisanda Anvcrs 
Rooterdam, Amsterdam ve 
Hamburg için yük alacaktır. 

STELLA vapuru 5 nisanda 
beklenmekte olup yükünü bo
şalttıktan sonra Anvers, Ams
tcrdam, Rotterdam ve Ham
burg Jimanları için yük ala
caktır. 

UL YSSES vapuru 8 nisan
dan 11 nisana kadar An vers 

Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg Jimanlan için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 

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

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

. LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

MOREA vapuru 15 nisanda KORDON TEL. 2443 

bekleniyor. 18 nisana kadar D HE ELLERMAN LINES L TD. 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 

CıTY OF OXFORD vapuru ve Bremen için yük alacaktır. 
DELOS vapuru 30 nisanda nisan başlangıcında Londra ve 

bekleniyor. 2 mayısa kadar Anversten gelip tahliyede bu-
Anvcrs, Rotterdam Hamhurg Iunacak \'e ayni zamanda 
ve Bremenden yük çıkaracaktır. Londra ve HuJJ için yük ala-

DEN NORSKE MİDDELHA VS caktır. 
LİMJE D/S DIS Spanskclinjcn 

OSLO 
BOSPHORUS vapuru 16 ni-

;anda bekicniyor. Dippe Hay
fa ve Norveç limanlarına yük 

ROUMELIAN vapuru 10 ni

sanda Liverpool ve Svansea

dan gelip yük boşaltacaktır. 

SAKARYA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam t& da 
hareket ederek PAZAR-
TESi günleri saat t&da 
İstanhula varır. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
ıünleri galata rıhtımından 

tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA günü saat 16 
da İzmire varır. 

Fazla T af.silat için : Bi
rinci Ko~onda92 numan
da lzmir acenteliğine müra
caat. Telefon 3658 

ERIAND vapuru 2 mayısta 
Rotterdam, Hamhur$, Copcn-

bagc, Gdynia, Dantziğ. Gotc
burg, Oslo Ye lıkandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

alacaktır. , 
SERViDE DIRECT DANUBİEN 

RUNO vapuru nisan sonunda 

Londra, Hul ve Anverstcn ge
lip tahliyede bulunacak ve 

ayni zamandoı Londra ve Hull 

Bremen ve Anvcrsten gelip 
yükünü boşaltmıştır. 

TUNA Hatb 1 
ATİD vapuru 14 nisanda 

bekleniyor. Budapeste, Bratis
Java ve Viyana için yük 
alacakbr. 

NOT: Vürut tarihleri ve 

SAMLAND vapuru 14nisanda 
Rotterdam, Hamburg, l<open
bage, Dantzig, Gdynia, Gote-
burg, Oslo ve lskandinavya 
Jimanları için yUk alacakbr. 

VlKINGLAN vapuru 2 nisanda 
Rotterdam, Hamhurg, Copen
bage, Dantziğ, Gdynia, Gote-
burg Oslo ve İskandinavya li
manlan için yük alacaktır. 

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

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 25 nisanda 

( Doğru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
PELES vapuru 6 nisanda 

gelip 7 Nisanda MaJta. Bar
ıeJon, Marsilya ve Cezairc 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 1 
mayısta gelip 15 mayısta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cczaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2050 

Ademi 

THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXMOUTH vapuru Halen 

limanımızda olup Nevyork, Fi
ladelfiya ve Baltimor limanları 
için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 ma
yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

EXMINISTR vapuru 19 ma
yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Za)i 
13151933 ve 19/9/933 tarihli 

ve 5/66 ve 3/1 numaralı 
iki adet İ7.mir ithalat 
gümrüğünden almış olduğum 

ayniyat makbuzlarımı zayi et
tim. Yenisini alacağımdan zayi 
olan makbuzların hükmü olma
dığı ilan olunur. 

F erdinand Modyano 
1080 "510,, 

Eczacı başı 

S. Ferit 
• Şiia eczanesı 

Sıhhi ve tuvalet korsaları 
Fenni gözlük 
Göbek, kasık baiları 
Lastik e~ya 
Hassas 

Baromctr 
Derece 

Tuvalet çeşitleri 
Daima her yerde 
Çok ucuz 

Ve 
Çok tazedir 

Doktor reçeteleri az.imi 
sür'atle hazırlanır 

Size de 

S. Ferit Şifa 
~czanesini 

tavsiye ederim 

iktidar 
V-E 

\" ~ kitsiz il t ·yar ık 
O llfJO i 

Horılr 0b1•n t hl ti • • Erkeklerde . a e erı . vakıtsız ih-
tiyarlıgın önüne gt:çer. Sinirleri kuvvetlendirir. Be! gevşek
liğini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ., 

Her eczanede bulunur. Flall ıso kuruştur. 
Yaşamak neşesını iade eder. 
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için yük alacaktır. vapurların isimleri üzerine mes'u 
DELOS vapuru Hmmburg, • liyet kabul edilınez. 

Bi 
IS TOL 

Sınıf-
~~Lüks Otel 

• • 
ı 

Bütiin ]zmirliler burada buluşurlar 

===::::: Tepe başı Beyoğlu == 
MUsteclrf: BUtUn ızmlrlllerln teveccUhUnU 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

Zonguldak 
•• •• •• N~ider.a omuru 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakend~ satış kilosu 1,5 kuruı 

Silindir ve her nevi fevkalade kö•ürü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 1 O - 12 

F. Perpinvani 
Maj'azasında bulacaksınız 

Telefon 3937 
. ·. . ' 

• : . ,. ii., ... ~ ... -. .·· . :· . 

~ Doyçe Oriyantban k 
DRESJ)NEI~ BANK ŞURESI 

IZMiB 
;\IEHJ\1( %1 . HEHLI~ 

Almanyada 17~ Şubesi .Mevcuttur 
~ı·ıııııt\tı \"e ılıııyııt akçe~u 

](;6,000 000 Hayh~mnrk 
Tlirkıyulı.ı :;\nbolcrı: f: .. q A~liUJ~ ve l.ZMIH. 

Mııımla :::'nhelerı: KAllfHg çe ISl\E~DERl:YE 
Heı tiirlii harıka ınnaıoelfitrıı ıla ve kabul eder 
c A LMAl\ \'AP .\ t>tıynhnt. ıkamet, ta!Jsil l'e saire için 

flfl f'\ı\ıll tlM ltıl ' ı• Bt :nı~'l'lt H\IAH.1{ ı;:"'tılır. > (h-1) 

Yaşasın Nasirol kemal 
Nasır Jlacı 

Eczacı Kemal Aktaş mustahzaratından ( Nasirol Kemal ) na
sırı 3 günde yok ediyor. ieoim gibi rahat iskarpin giyecek 

yaşasın eczacı Kemal Aktaş, yaşasın Hilal eczanesi diyeceksiniz. 

tşLETMESiNiN Doktor 

Gülnihal Vapuru Kemal ~a~ı ·r 
Bandırmadan Y ~ 

12 Nisan 1935 Cuma 
16 " " Sah 
19 ,, ,, Cuma 

Saat tam (23) de istanbula 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey 

Bandırmadan kalkar. ler soka<Tmda 65 numaraY o 

Fazla tafsilat için İstas
yonlardan ve İzmir acen
teliiinden malümat alınır. 

nakletmiştir. Tel. 3956 
EviKaiantina tramt~7 ca 

desi No. 596 Tel. 2545 
.. llllİİlll ............. .. 

Acele satılık hane 

1 Doktor İkinci Süleymaniye mahalle
sini• Hadi bey sokaiında 33 
ve 35 numaralı iki ev acele Ye 
çok ucuz bir fiyatla satılıktır. 
Her ikişer evde ikiter daire 
olup ayrı ayn Yeya hepsi bir
de• satılıia çıkarılan bu okaz
yoa maldan istifade edi•iz. 

A. Hiza Unle 
Fiyat çok ucuzdur. 

Müracaat: İzmir T aıcılarda 
kereste tüccarı bay Şaban ti
carethanesine müracaatları. 

Kestelli caddesi No. 6 
Doktor Ali Riza unle11 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

l-5 h: 3 (482) 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 
A e 

I~AKTIIW 
ile başlayınız. 

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

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

Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek .!Ütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUTFi KRO~I 
ECZA DEPOSU 

Kırıklık, baş aı:rısı 
ve bilhassa 

SITMAYI 
karşılamak 

. . 
ıçın 

Lutfi kinin 
Komprimclerini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabi:dir 

Ya içenlerden sorunuz yeya. sizde bir ıişe alınız 
Her eczanede vardır 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

1 

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

Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar \:arşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 


