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Haraççı 1 

KAllDE lıER 
Maınulah Sandal

yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

! Yeni Asır matbaasında basılmış!ır· 

or -----
~=ı~7:---::-~o-lu-nd-a -B--haber Londrada heyecanlı başlıklarla 
~~~~:~~:~ğ~::~:~:ac~~~~E neşredildi - Konferans devam ediyor . . 
\'c boıT'~hr. Kendimizi genlik 

~~gi:j~~ ~:::r.::~k~~~~.~~;~ ıDaha geniş bir esasta çalışmak üzere ikinci bir konferans 
~Et~::~~i~nd~;:,;,~:~::; ~~;~ top!anması t~_,klifi ... _ dü!!.kü celsede görüşüldü 
) un omuzlarını basamak - = _!! - -- -

;~~:~~~~.lü~:~ı:~ b!~;::.i!i.~ ~?ya uluslar kurumuna, ne şartla girecekmiş ... 
kind: goremıyccek kadar bit- 1 
d ·· Yanıbaşımızdaki ülkeler 
dev ~dıınları ile ilerlerken biz 

J 
e\ e bı.tnr!arı, bakımsı.l ı~ent

er \'e k·· I . n'l oy erımiz.le büyük kolo-
l~kr arkasından koşan ulusların 
d rnası oluyorduk. Tarihten 
T~rsk' almayı bilen Yeni 

ur ıye b'" .. k f 1 . bile .. • en. uyu . z~ er erın 
Ya ' okononıı 1 • erkınhğe da-

d-n~adıkça devamsız olacai!ını 
U"U e l 1 k ... çiıd; re.::' , ası~ u.rt~luş. y~lunu 

d · Pl .. nıı bır gıdışc, ıhtis~sa 
Ş~ya~a.n bir sistem )arattı. 

rndı ıleri adımlarımızı kesen 
ne 1 
6 vşeten yıpranmı~ l urallardan 
sıyrılarak )epyeni bir anlayışa tY ve~rniş bulunuyoruı. Dene
b~ ır .. ~.ı. uzman (Mütehassıs) 
J ~ gunun en çok aranan var
tıgk ?lmuştur. Yirminci asrın 
de_ nı~ çırpısına uyi?'un bir cn
d ustrı başka türlü kurulamaz
. a.,. Takım takım tekni vcnler, 
ıs çıller Sovyet ülkt-sinle ihti-
a-. arını 
Başka yap~aga çalışıyorlar. 
eli mckO:Y1 ülkelerinde de 

uzerc olan 1 . 
miz vard Ü . . genç erı-
yatımızı dı~: retım (ıstihsal) ha-

uzerıe koymak . ti 
yen bu d ıs -
d J avranışlar yanında 
bev et makanizması büyük 
atı uımanl d 

ölçüde ~rın an en genit 
a5sıR"lanmak yolunu 

~utmuştur. Ôkonomi •e maliye 
r~k~nlıkJarında, batıdan getir-
i ~ış. uzmanlar (mütehassıslar) 
Çeşıdlı konular üzerinde çalı
~~·orlar. Bu gidiş sevindiricidir. 
.'da devlet cliJe kurulan .sana

yı c rasyonel bir çalışma yolu 
Yaratmak k 1 b • anca uzman arın 
'kşarabiJeceklcri bir iştir. Fa\,-

bı İlarımızın verimi artıkça, 
aş angıçta kcstiriJmiycn so-

rurnlarla k ı -r{· h . arşı aşacagız. Bundan 
k~p c. edılemez. Dünyanın her 

Streza, 13 (A.A) - Dün 
akşam geç vakıt İtalyan heyeti 
daha ı!eniş bir esasta çalışmak 
üzere ikinci bir konferans top
lanması esaslarını bugün görü
ıüleceiini bildirmiştir. 
Bir dünya konferansı mı? 

Streza 13 ( A.A ) - Havas 
Ajansından: 

Şalihiycttar membalu B. 
Flandenin Strcza \'CYh herhan
iİ bir yerde arşiulusal bir dün
ya para konferansı tolamak 
üzere bir teklif yaptıi'ına dair 
olan şayiaları tekzip etmekte
dir. 

(tıl( ı frn· ;J, 
11 IJl(,':)J.:fJ/ iJt llll 1t 

' 'o 
:.! - f{ 011/errmsm ioplmıdı-!Jı [ . .,ulrı lJl /la sn-

rayrıc1H 1Jl-t.,~Ttuı· f(1rat;a.'>ı 

:J - Alman ia.11:ım e lnw11cfleri kıwuuuiaıılarm
daız [lf'Hrral Olıest \'iurnıeı·, 13. Jiitleı· 'Ce Goeri11g 

B. Mussoıini Borremo ada-
ları otelinde Fransız ve İniliz 
heyetleri şerefine bir öğle ye
meği vermiştir. 

Fransanın mUracaatl 
Ve lnglltere 

Strcza 13 ( A.A ) - Roytcr 
Ajan!ından : 

İngiltere hükumeti Fransanın 
uluslar kurumuna müracaatını, 
bu müracaat konseye geldiği za 
man reyi ile takviye edecektir. 

Streza konferansı bugün bi
tecektir. 

Strcza, 13 (A.A) - Havas 
Ajansmdan: 

Fransanın uluslar kurumu 
konseyine verdiği istidayı tas
dik hususunda üç hükumet an
laşmışlar \'C Almanyanın arşi

ulusal kayıtlara riayetsizJiğini 

tespit ederek kararname sure
tinin yazılmasını bizzat konseye 
bırakmaya karar vermişlerdir. 

Almanya Şark mlsa
kına giriyor 

Londra, 13 (A.A) - Salcihi
yettar mahafilde Almanyanın 
şark ademi tecavüz andlaşma-
sına iştirak etmek kararı Ber
lindc cereyan etmiş olan İrııi
liz - Alman mükilcmcleri esna-oşesınde d"' t · b uy d en us rı unaltısını 

ra:ı.~a ıran sebeplere, bizde hiç 
ınez ~dıyacaktırda, deyivcrilc
t k • b ırnlarıınızı hesaplı at
,.~dça unları önliycceğiz. Bu-

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

. ~ a, toprak ve fabrika 
hrunlerimizin ederi ile iş ve 

ayat çırpısı arasında bir 
EYar~ık . yaratmak gerektir. 
~~ustrımiz gibi ekimciliği-

~ızın de kazançlı bir üre-
h~ durumuncla bulunması buna 
I aglıdır. Böyle o:unca fabrika-
~rı~nızın gittikçe artacak olan 
'erırnl . . d . h erıne, ıç pazar a, genış 
tn a.r~arn_a alanları anıklanabil-

csı bır yandan ülkede ya~a
;ış ~ırpısının yük~elmesinc, Öte 
f ab . an da toprak iirünleri ile 
.,a rıka ürün!erinin değerleri 
rasındaki nisbetsizliğin azal

~:sına dayanır. Yaşama ucnz
U~u yalnız taprak i.irün!erine 
kunhasır kaldıkça köylünün 
alkınnıası güçleşir. Aksi o~a-

rak ··ı . b o conomı yapımızın belli-
~şlı üretim alanları arasında 

nısbctsizlik ne kadar azalır ve 
llorrnala yaklaşmış olursa g~ncl 
Lalkınma da o kerte kolaylaşır. 
Bu bakımdan, uzmanlarca ülke
mizdeki hayat pahasının derc
ı;esini, üretim durumunu, ma-
1Yct fiatlerini araştırarak ya-
Pıla.cak endekslerin tasnif edil
~eıi çok değerlidir. Konjclc-
ur araştırmaları ıi:'enel kalkın

... YOllU:aQıu aydınlatacaktır. 
-•-vk•.._ Aiatıaı:n. 

Italya - Habeşistan 
İtalya hiikilmeti H~beşistanın ser-

detti~i mütalaayı reddetti 
Cenevre. 12 (A.A) 

İtalya hükumeti Habe
şistan iJe kendi ara-
sında doğrudan doğ
ruya yapılmış ol:;n 
müzakerelerin tarzı 
hakkında Habcşista-
nın serdetmiş olduğu 
mütalaaları at;&ktan 
açığa reddetmektedir. 
Habeşistan hiihüme
tinin hareketi hHMına 
olarak İtalya hükume
tinin doğrudan doğru-
müzakerelcr icrasına 
devam edilmesi mü-

talcasında bulundu
ğu ehemmiyetle kay-
dedilmektedir. 

Habeşistan ve İtal
ya hükiimetlerinın 19 
kanunusani 1935 ta-

. ~ı 
:· 

ltalyan - Habeş mua
hedesi ahkimı•a tev
fikan yani ya uzlaf-
ma ve yalaut hakeme 
müracat tarikile hal-
Jotm~i taahhüt etmiı 
oldu&aarı hatırlatılmak 
ttHıltr. 

Bir de 1928 tarihli 
muahhas notalarla her 
iki liükümetin • her 
haDJ'İ bir ihtilifın ha
keme haYaleai takdi
rinde iltiıer hakem 
tayin etmei'i taahhüt 
eylemi, oldukları be
yan olunmaktadır. Bu 
sebepten clolayı bal
ya dojrudaıı doğruya 
Habeı '1ükCımetine mü 
ra~aat ederek bu şe-
rait dahilinde kentlili 
ile uıh ımaja amade 

rihli nota mudbince old.jımu bildirmek 
her türlü ihti!afı iki niyetinde oldajunu 
aiuıtoı 1928 tariblilf<rlıj<oı/antt ..:C.tnllli!JC göKde.·dt.1.-let·i BOff ~istMı tanklarbe,.a" Bı\a etmiıftir. 

sında Almanyanın takındıi'ı 
tavrın mühim surette clüzeldi-
2'ine delil sayılmaktadır. 

Konferansın ikinci 
celsesl 

Londra, 13 (A.A) - Üç dev· 
let konf era•sını11 ikinci toplan
tısı dün Strezada yapılmıştır. 
Murahhaslar toplandıkları za
man evvelki 2ün İngiliz baş
bakanı tarafından bildirilen 
Avrupa vaziyeti hakkında İn
giliz iÖrüşlerine ayni zamanda 
Sovyct Rusya, Polonya ve Çe
koslovakyanın Lebiıtandaki 
F ranıız-İnıiliz beyanatına kartı 
aldıkları •aziyete müttaJik idi-
ler. Murahhaslar ırörüımelerini 
3 Şubat beyanatındaki teklif-
lere iıtinat ettirmekte ve bu 
eıaalar üurine yeni terakki-
Jer tahakkuk ettirileceiini ü
mit etmektedirler. Bu müna
ıcbetle Alnaanya'nın tekrar ıi
liblanması •Ünasebetiyle tabad 

düs eden vaziyet ve Alman yanın 
üç devlete karşı aldıi'ı durum 
tetkik edilmiştir. Bazı gazete• 
Jerdc İn2Hterenin Anupa ai· 
yasetinc dair çıkan habcrl•r 
h"ıkkında selahiyettar mahfel
ler, yeni hişbir karar alınmr.· 
dıiını ve İngiliz murahhaslan· 
nın Londradan Strezaya hare· 
keUerinden beri hiç bir teblii 
neşredilmcdiiini söylemekte
dirler. 

Bu müna.sebetle Sir Co11: 
Saymnin İngiltcre'den hareket 
etmeden evvel Avam Kama
rasında tetkik edilen m·csele· 
lcr hakkında hibir beyanatta , 
bulunmadıj-ını aöy Iemektedir. 

Almanlar yumutamıf• 
benziyorlar 

Strcza, 13 (A.A) - HaYat 
ajansından: 

Konferansta baıı mahfiller 
AlmanyanıD teıebbüsünde uı• 

- Somı 6 mcı sahıfc de -

- Niçim onunla e•lenmiyorsun ? Maıisi parlaktır utikbal ... 
puiak olabilir. 

- J,i .... MDİ alalaatlar edea l:.uıünkü 'ha6dir. 



Sahife 2 

ikinci Hafta : 
----~ 

t koşu 
KOŞULARA HALKIN ALAKASI 
GÜNDEN GÜNE ÇOGALIYOR ------··-Yazan : S. ŞUkrU Pamlrtan 

Cuma i'ÜnÜ yapılaa ikinci 
hafta koıulan daha heyecanlı 
1ıeçti. KızılçuUu koşu alaaıoda 
kadm erkek on binden fa:ıla 
bir halk yıiını toplanmıştı. 1z
mirin ilk ve sonbahar ayların
daki züzellikleri ıören ve co
şan halk yığınJan, kırlarda, 

tepelerde ve su başlarında çok 
sevinçli bir ııfin yaşadılar.Halk 
niçin koşulara geliyor ? Çünki: 

Ko,u tarihi 
İz.mir at koşularının uzun ve 

;ercfli bir tarihi vardır. lzmir 
:eoşuları üzerindeki ilmi ve ta
rihi etiıtlerimi bundan beş altı 
yı önce {Yeni Asır} sütunla
rında tefrika halinde neşret
mı~ti,n. 

Son defa kıymetli Yalimiz 
Kazım Dirik tarafından aeşredi
Jen lzmir •ehberindc at koşu
larım1z.ın ilk defa İzmire a-iren 
Kılıç Arslan heyin atlı zabitleri 
arasmda yapıldıiını tarihi bu
luşlarımla yazmış ve kitap ha
linde neıretmek üzere bütün 
bazırhklanmı yapmıı bulunuyo
rum. 

İzmirlilerin uluaal ve ökono-
• mik bir dirilik saydıkları at 

soyuna karşı göstermekte ol
dukları bu yükaek alakayı övii
aerek anmak isterim. 
Koşu başlarken: 
Padokta dolatan atların co

keyleri enerjik hir sıçrayııla 
atlara bindiler. Birbiri ardınca 
yarış meydauıaa çıkmaya baş
ladılar. 

Tribünler başta• sona kadar 
dolmuştu. Pavyonlara, barycrler 
etrafında ayakta ve iskemleler 
üstünde duranlar da pek çoktu. 

Atların koşacakları meydan 
bu hafta tamamile atlara bırakıl
mı tı. Geçea haftaki yazımızda 
söyledij'imiz iyi dilekler yapıl
mış, devlet elile yapılan koşu-
larda devlet otoritesini ~öste
ren bir disiplin göze çarpıyor-
du. Bu sırada fırka başkanı 
Yozgat saylavı bay Avni doian 
otomobilinden indi. Yüksek bir 
iÖrüşle baprmak iıtediji (Atlı 
spor kulübü) nün verdiii ulu· 
sal bir enerji ile startarlerin 
önünde sıraya dizilmiı memle
ket atlarını doya doya tetkik 
ıtti. Sivil ve asker devlet me
JDurlariJa, konsoloslar, banka
cılar ve matbuat milmeuilJeri 
Türk ve ecnebi bir çok şık ve 
monden kadınlar Pavyonun üs
tünden dürbünlerile etrkftaki 
halk yııınları ve 2üzel atları 
seyrediyorladı. 

Bir dilek : 
Avrupadaki moderen koıu

larda, en küçük bir yanhıhk 
ye dalgınlık yüzünden caaı 
burnuna i'e!inceye kadar ko
ıan bir atın kazanacağı şerefi 
ve hakkı tehlikeye düşürme

mek için ilmi ve fenni bir çok 
aletlerle ve enstantane futuğraf 
almak surctiJe büyük bir hasa
siyet gösteriJmektedir. 

Gelecek haf ta yarışlarında 
başlamak iizere bizim memle
ketimizdeki koşularda da Ari
vec için enstantane fotuğraf 
almak ve resimler üzerindeki 
neticeyi gördükten sonra at 
ıabiblerine mükafat ve ikrami
yelerini dağıtmak daha normal 
bir iş olacaktır.Bunun için şimdi-
den atarterler gibi birde enstan· 
tane fotoirafJa yarııları tespit 
edecek bir koşu fotoj'rafcısını 
yetiştirmek ve tevzif etmek 
zarureti vardır. 

Devlet elile ilim ve teknik 
çerçevesi içinde yapılmakta 
•lan at koıularında yavaş ya
vaş bütün noksanlarımızı ta· 
mamla vacatız. 

ilk kOfU 
Saat 14 de ilk koıunun kam

panası çaldı. Starterler önünde 
sıraya dizilmiş olan atlara ha
reket işareti verildi. 

Bu koşuya geçen hafta gir
miş olan atlann hepsi yazıl
mıştı. Üç yaşındaki yerli yarım 
k:..n İngiliz erkek ve dişi tay
lar ( 1000) metre distans üze
rinde koşuyorlardı. Pari mütüel 
oynıyanların çoğu i'eçen haf
tanın birincisi olan ( Can ) ile 
ikincisi ( Bora) üzerinde dola
şıyorlardı. Gelecek sene koşu
lan için iyi bir başlangıç ya
pan bu ~üzel taylar arasında 

oldukça heyecanlı bir yarış 
oldu. 

Biriciliği : 55 kilo aiırlıkla 
bay Halil Arif'in (Arslan) adın
adındaki doru yarım kan ln
ıriliz tayı kazandı. Üçyüz liraya 
yakın bir para kazandı. Antre
nörü (Arif) cokeyi (Paul) dur. 

Durce: Bir dakika 9 saniye 
2 longördur. Babası Mcntana
kodur. 

İkinciliği: Yar Bayın (Can) 
adındaki geçen hafta birincisi 
(59) kilo ile aldı. Elli beş lira 
kazandı. Babası (Olgo) anası 
(V critc) dir. 

Üçüncülüğü: Bay Fahrinin 
(Alemdar) adındaki al donda 
yarım kan İngiliz erkek tayı 
20 lira ile kazandı. Babası 
(Onyx) dir. Bu koşunun sonu 
pari motoel oynayanlar için 
çok sevinçli bir sürpri:tle her
kese on bir lira yetmiş kuruş 

kazandırdı. Çünkü Arslanın 
kazanacağım ümit etmiyorlardı. 
Cuma günü Yeni Asırda bir 
dost tarafından neşredilmiş 

olan (Favori) listesi birçok 
dostlarını aldatmış oldu. 

(Arslan) kan derecesi itiba
rile çok yükseJmiş bir hayvan 
evsafını göstermektedir. Bir 
ln2iliz atı gibi koşarak ra' ip
Jcrile alay edercesine yarışı 

kazandı. Memleketimizde yetiş
tirilen yarım kan Katc~orisin 
de 2üzel bir tiptir. 

ikinci koşu 
Bu koşuya girinceye kadar 

800 lira kazanmamış o'an üç 
ve daha yukarı yaştaki pürsarı 
İngiliz at ve kısrakları arasın
da 1400 metre distans üze
rinde yapıldı. Geçen hafta 
ikinci koşuya çıkmış olan hay
vanlardan Conk ile (Tomru) 
nun yerine (Markiz) ve (Erol) 
girmek suretile yapılan bu ya
rış çok heyecanlı oldu. 

İlk çıkışta herkes (Özke) iJe 
(EroJ) üzerinde birincilik yürü
tüyordu. Atlar padokta dola
şırken bu işin tekniğini kavra
mı, olanlar, bay A.kifin son 
defa Bükreştcn getirtmiş oldıı-
j"u (Markiz) için büyük bir 
sempati gösteriyorlardı. Beş 
at ve kısrak arasında yapılan 
bu koıuda (Markiz) elli sekiz 
kilo ağırlık taşıdıiı halde 
Bir dakika (30) saniyede (4 
Longör) ve bir boyunla birinci 
gelerek çok alkışlandı. (245) 
lira kazandı. 

Bay Celilin (Ôzke) adındaki 
yerli doru İngiliz kısrağ"ı eJli 
buçuk kilo iJe ikinci 2'eJdi. An
trenörü ve binicisi Horvöıtt 'tır. 

Üçüncülüiü: (yarbay) ın al 
f nı-iliz kısraiı elli buçuk kilo 
ile aldı. Antrenörü Cemal, bi
nicisi (Yöji)dir. 

Birinci 2elen Markiz'in An
trenörü (Bay Akif) binicisi (Me-
cit) tir. Atın babası (Fonziş) 
uıası (Markini) dir. 

OçUncU ko'u 
Dört ve daha yukarı yaşta 

I f; I 

'fenı Asu· 

Florin Türk ofis 
••• 

Düşmiyecektir 
Nev Vorktan galan 

Haberler 
Haber aldığımıza göre filG

rin fiatlcrinin düşmesi ihtimal
leri tamamen azalmı' ve piya· 
sada filorin üzerine muamele 
başlamıştır. 

Mahsüllerimiz hakkında 
Bir rapor hazırladı ..• 

Ancak ihracat tacirlerimiz 
kabil olduğu kadar Türk pa
rası üzerine satış taahhütlerine 
ıtirişmeği tercih etmektedirler. 

Bilhassa Almanya, Çekoslo
vakya ve Hollanda ile yapılan 
muamelelerin Tüı k parasilc 
tevzi cihetine gidilmektedir. 

Nev Yorktan bankalara ge
len malUmata göre Ne\• York 
borsasındaki faaliyet en çok 
Hollanda florini ve isveç fran,,.ı 
üzerinedir. 

ltıl ..... 

Vali geldi 
Vali General Kazım Dirik 

cuma günü Torbalı, Bayındır 
ve Ödemiş köylerini teftit et
miı ve Gölcüie kadar çık
mıthr. 

Vali, bu tetkik gezintisinden 
dün akıam şehrimize dön-
müştür. ---350seyyah geliyor 

Salı günü Atlantis vapurile 
şehrimze 350 İngiliz seyyahı 
2elecektir. 

Seyyahlar Turing kulüp ta
rafından karşılan cak ve dil 
bilen muallimler tercümanlık 
yapacaklardır. 

Seyyahlardan iki yüzü hususi 
bir trenle Selçuğa giderek 
Efes harabelerini ziyaret ede
ceklerdir. 

••• ' 1 •• ,....g 

Vilayet re şehir 
• • 

ec&ıs erJ 
Vild} et umumi medısi bu

gün saat 14 te veli general 
Kföm Dirik'in başkanlığında 
toplanacak ve sıhhat bütçesıni 
konu$acakbr. 

'I: 

•• Şehir meclisi bugün saat on 
altıda bay doktor Behçet Uz'un 
başkan lıgında toplanacaktır. .. __ ,_....,... 

Avcılar 
13 domuz vurdular 
H. Vitel grubu namile tanı

lan avcılar cuma günü Kara
kızlar ve Çengelköy arasındaki 
mıntakada sürek avına gitmiş
ler, on üç domuz öldiirmüş
Jerdir. 

Çiftçilere zarar veren do
muz!arı 'ok etmel< için avcı
ların çalışmaları ve bu meyan
da kendilerini de eğlendirme
leri çok yerinde bir hareket 
olmaktadır. Bunu nazarı dik
kate alan T epcköy ziraat me
muru bay Fuat bu eıvcı ~ru
huna azami teshilat göstermiş, 
hepsinin ayrı ayrı minnettarlı
ğını kazanmıştır. Avcılar gör
dükleri bu yerinde mukabele
den dolayi iki ay her cuma 
a-ünü Tepeköyünde avlanmıya 
karar vermişlerdir. 

Türkofis İzmir şubesi Mart 
ayı mahsul satışları hakkında 
bir rapor hazırlayarak Ankara 
merkezine iÖndermiştir. Rapo
run umumu alakadar eden kı
sımlarını aşaiıya yazıyoruz. 

- İzmir piyasasında bir ay 
önce başlayan durgunluk, Mart 
icindc de devam etmiş ve fi
yatlardaki düşüklükler his edi
lir derecede olmuştur. 

Bununla beraber Martın 
ikinci on beş günü içinde bazı 
maddelerimiz a1ış verişlerinde 
hararetli muameleler kaydedil
miştir. 

Bu müddet içinde dış pazar
lardan da bazı maddelerimiz 
üzerine siparişler alınmıı ve 
sevkiyat yapılmıştır. 

Ayni zamanda Almanyanın 
ödeme müsaadelerini daha sür' -
at Ye kolaylıkla verdiii görül
mü~tür. Türk heyetinin yapa
cağı temaslardan sonra bu pa· 
:z:arın daha müsait ı.ırtlarla 
Türk mallarına açılacağı ve 
şimdiye kadar satılmıyan bazı 
ihracat maddelerimizin de ko
laylıkla satışlarının temin edi
leceği umulmaktadır. Alman
yanın bazı maddelerimizi ilave
ten istihlak kabiliyetinde bu
lunduğu tahmin edilmektedir. 

Kuru üzüm: Mart ayında sa
hlan üzümlerin miktarı 1 mil
yon 493,899 kiloyu bulmuştur. 
Bir yıl evel ayni ayda satılan 
üzüm mikt rı bunun 2 misli 
idi. 

Mart ayında üzüm fiatları 

l.ilo başına 9,75 - 18,50 idi. 
İhracalçılar.n elinde mühimce 
stok bulunduğu ve bunları te
mizlemek için de fiatleri kır
dıkları söyleniyor. Bu fiat kı
rılmasında dış pazarlarının 
naz1ı davr<-nmaları da amildir. 

Mart ayı satışlarında geçen 
ı ytla nazaran yüzde 10 - 30 
yükseliş vardır. Bu yıl şimdiye 
kadar Borsaya satışları tescil 
ettilen üzümler 41,984 tondur. 

Borsa harici s2tı~lar da da
hil edilirse umumi satış yeku
nu 43623 tondur. 23 mart ak
şamına kadar limanımızdan 
yapılan ihracat 35,245 tondur. 
Bu miktar geçen yıldan 6 bin 
ton noksandır. 

Mıntakaınızın M:ırt sonu 
üzüm Stokunun 1 O bin ton ol
duğu söylenmiştir. Dış pazar
Jarımızdan Hamburgta kuru 
üzum piyasasının Mart ayında 
durgun 2'eçtiii, muhim sipariş
lerin verilmediği ve fiatların 
eski sağlamlığı muhafaza ede
mediği alınan haber ferden öğ
renilmiştir. 

Son ay zarfında 
390 ton gibi pc < 

İngiltere ye 
az ihracat 

. . ; ...... : - ~"- •' . : 

ELHAMRA J. Milli Kütüphane sineması 
Avrupamn en ~üzel sesli kadını : tllTTA ALPAR, 

" Bitmemi:t Senfoni .. filminin " ŞUBERT .. i : HANS 
JARA Y tarafından oynanan büyük operet : 

TANGOLiTA 
( SAVOY OTELiNDE BALO) 

Eğlend:rici bir mevzu, DANS çılgınlığı, DEKOR ve TU
VALET zenginliği... BALE, REVÜ, CAZ, GİTAR ve PA 
UL ABRAHAMIN coşgun MUSİKİSİ... 

İlave olarak : PARA .OUNT JOURNAL (En yeni dün
ya haberleri ) 

yapılmııtır. Bu miktar ~cçen 

yılın üçte biridir. 
incir : Mevsimin l'eçmesi do

layısile incir piyasası ma1t ayL 
içinde duri'un i"eçmiştir. Elde 
pek az hurda kalmıştır. Kısa 
bir zamanda satılması muhak
kaktır. 

ihracat yıh esnasında yapı
lan muhtelif cins incir satııı 

19.080.200 kilodur.Bu miktarın 
1.207.000 kilosu hurda incirdir. 

İhracat yılı esnasında dış 
pazarlara sekız yüz yirmi ton 
muhtelif nevi incir ve 1064 ton 
hurda incir ihraç edilmiştir. 

Pamuk: Mart ayında borsaya 
1788 balya pamuk satışı tescil 
ettirilmiştir. Fiatlar 36-47 ku
ruş arasında idi. Pamuk fiat
larının memleketimizde düş

mesine rağmen Avrupa pamuk 
fiatlanndan çok yüksektir. Bu 
vaziyette pamuklanmıza Alıcı 

bulmanın iüçlüiü meydandadır. 
Buna bir de Alman kontrol dai
resinin prim Yermekte gösterdi
ği zorJuk da ilave edilirse pamuk 
ihracatı yapmak için fiatlerin 
bir mıktnr daha düşmesine 
intizar etmek icap edeceği 
meydana çıkar. 

Fiatlcrin düşecej'ine ihtimal 
v~riliyor. Mart ayı pamuk fiat
lerindc Şubat ayına nazaran 
yüzde 11 düşüklük vardır. 

Piyasa çok duri:'undur. Pi
yasada alıcılar yalnız fabrika
lardır. 

Mevsim esnasında fabrikalar 
13000 balya mübayaat yap
mışlardır. 

Mevcut pamuk istoku yedi 
bin balyadır. 935 senesi baş
lanğıcında 23 Mart tarihine 
kadar dış limanlara 1093 ton 
pamuk ihraç cdilmi~tir. 

• •••••••• 

Gümrüğe 
Bir tamim 
Gümrükler umum müdürlü

ğünden şehrimiz gümrük baş-

müdürlüğüne gelen bir tamimde 
şimdiye kadar yapılan ticaret 
anlaşmaları için beyanname 
verenlerin kontanjan için ;ıyrı
ca dilekçe vermelerine lüzum 
o]madığını, boyannamenin ve-
rilmsi Malın çıkarılması ıçın 

bütün muamele ve merasimin 
ifası demek olduğu ve adi kon· 
tenjan mahsaplarının kesirlerin 
itibara alınmaması bildirilmiş· 
tir. 

•• 1 • • • ... 

Hava hücumları 
Cuma günü Bornovada Kars 

mektebinde ziraat mektebi mu
allimlerinden bay Reşit tara
fından halkın zehirli gazlardan 
korunma işleri hakkında bir 
konerans verilmiştir. 

Bir çok h"lkın dinlediği bu 
konferans hava hücumlarından 
ve zehirli ~azlardan korunma 
çarelerini, vasıtalarını, maske
leri a-österiJmiştir. 
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Davet 
Atıı ve atlı spor kulübü 

yarın ilk toplantısını saat on 

yedide Bornavada Ziraat 
mektebinde yapacaktır. Üye 

ol•ak istiycn arkadaşlarımızı 
davet ederim. 

~. H. F. 
Vilijet idare he) eti 

başkam Y ozgo.t 
saylavı 

S.2 A. Doğan N 
(/.)' )'/7.76.z77:. '3.zTJ//////~k~.7.A~ 

'14 Nisan 1935 -
•• 

1~.1DEN 

"Alanyariye,, 
Değerli yazın çıktıktan sonra 

arasından haftalar geçti, sus 
tun. Beni bilenlerden neler 
duydum biliyor musun?. 

- O yazıyı yazan, kendine 
hitap eden yine sendin dedi
ler. Bunu söyliyenler beniın 
kudrebiz ve çeşnisiz yazılarım 
He senin içinden doima, kud
retinden taşma ihatalı ve yük
sek yazını tahlil ve takdir 
cdemiyenlerdi. 

Bunları aldatan : 
Nazım Hikmetin akşam ga

zetesinde hergün dej-ilse, her 
2'Üne yakın ve iğreti adile 
keedisine yazdıiı bir mektuptu. 
Ne yazık ki bunlar onu anla
yamamışlardı. Tek kürekle 
mehtaba çıkan böylelerine bir 
esef savururken yazdıiım şu 
yazıda sana da "AlanJW:,, im 
sana da sitem ediyorum, hatta 
ilerisine varayım mı?: Darılıyo
rum. Adım verip, dadını verip 
arkasından neye bekletiyorsun 
kendini .. 

Beceriksizliğime, tutkunluiu· 
ma ra.-nen kaç aydan beri 
köşmden mırıldanub aşaiı yu
karı, denli, densiz sözler atar
ken ben sen a-ibi kudretli sen 
ve içli olamadım, olamamda. 

Benim yazılarımda bir [T eviJ 
yoktu. Çorbayı içirirken hoşaf 
soj-uyor, plav verirken balık 

salatası veriyorum. Görüyor-
sunki iki çift yazı yazarken 
bile kendimi pasaklı aşcılara 
benzettim. Bu hal; benim lcıy
me\li ve yüksek "alanyari., m; 
Bu hal çok kertede bana düş· 
rnanlarda yarattı. Bilmem doi
ru mu yazıyorum. Fakat sami
mi yazıyorum çokları bunlar
dan alındılar: Arkadaşlarım, 
a irlerim havadan nem kaptılar. 

Hani ne anlatacağım; Ben 
"adeta,, mukabili almaları ta
biiliğinden çıkıpta bayağı ol
oldum. Nerede kaldı. Senin 
kudretine kudretimi ayar et
mek.. Sana . olmuş bir hikaye 
söyJeycyim, dinlermisin? Dinle
mesen de şu yazıyı sonuna 
getirmek için okursun ya .. 

Eskiden, çok eskiden bir 
maJmüdürü varmış. Titizmiş, 
yani sinirli imiş her yazıya 

[müstaceldir] kaydım yazar 
öyle yollarmış yerlerine ... 

Bir gün, beş gün böyle, 
tabii alışmışlar bu [müstacclin) 
künhüne... Resmi daire bu .. 

Bir gün hnkikaten acele bir 
yızı çıkmış.. V zamana kadar 
aceleliiini hiçe sayan, dairele
rin indinde müptezel oldu~unu 
anlıyan malmüdürü bu acele 
yazının üstüne! hem öfke ve 
hem bu işin acele i' oldujunu 
bildirmek telaşiyJe: 

- Vallahi, billahi, tallahi 
müstaccldir; diye kırmızı bir 
kayt i'eçmiş. Bunu babam an
latırdı : Göbeiini zıplata zıp
lata gülerek ... 

* 
Mukayese kabiliyeti o!mıyan 

iki, üç kişiye söz duyurmak, 
enerjini göstermek ve bilhassa 
seni sevenlerin ~ en başta beo
sevindirmek için Lokman he
kimin emrini yerine getir. Ba
na vaitlerini tut ve sevindir. 

Tok Dil ........ 
Muhacirlerin 
Tabiiyet harçları 

Yurdumuza iel(likleri tarih· 
ten itibaren bir sene içinde tabi· 
iyelimize girmek üzere müra
caat etmiyen muhacir ve mül
tecilerin ı.ulundukları yer idare 
heyetince fakirlikleri tevsik 
edilmek şartile tabiiyet harcın· 
dan muaf tutulmaları müdde
tinin daha üç sene uzablmaSI 
hatckmdaki Jayihanın kamutay• 
verildiğı haber alınmıihr. 
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A~ı -20-
gN)'?r ınusun Kaya .. :Fakat söyle yavrum 

ı~ın a~lıyorsun .. Gençsin .. Giiselsin .. 

Streza Konferansında 
Murahhaslar pazartesinden evvel 
Streza' dan ayrılamıyacaklardır 

Dış işleri ...... 
B. T. R. Aras 

Cenevre yolunda 
On Jt - • - • - • - •· • a 1 Yıl b'"t·· k D d'w• . .b. 'h ·ı·t· l laylıkl • ıana u un o- e ı~ınız 2'1 ı ı tı a m ne o -

ünıitle •.rı' bütün kavuşu1acak duyunu anlamadan onu ben-
bu :~ apaçık göstermelidir Jiğimdt! duyuyorum anlamak ve 
tchl~:g. a bedbin olmak kadar bilmek istiyorum, anlatacak 
kızl 1v elı .b~r şey olamaz. Genç belki bir annem olabilirdi. O 
lıc ıglda gırış ileri ve geri bir benden uzaktır. Beni işitmiyor 
unı anı ·ı b D a 1 e aşlar. artık.. Babam? O kendi ya-

laya u{gular serkeşleşir, ruhi şayişilc o kadar meşgul ki .. 
B 

11 ~r baş gösterir. Bazan bir entari, süslü bir 
fı ud ılk ayaklanmanın başlan- tuvaletle bana düşkün iÖrün-
re cın a hızlı bir hamle göste- me.ısi en çok iyi bir muzik, 
k_ıneınek, yese kapılmak, ze- güzel bir sesle etrafında 
ayı sönd.. .. d d r· b urur, er emliği çürü- hayranlık uyandırmak, bun an 

plW, enliğimizde hayatla çar- kendine bir gurur payı çıkar-
b~'~ gücünü parçalar. Sakın mak içindir. Fakat benim söy-
d'V• enıa) Şakirin pek güven- lemek ve çalmak istemedi,2'im 
I ıgı değerli bir eserin yaprak- yerde kendisine kafa tuttuiu-
·~~nı Çevirmeden kapatmaktan mu iÖrdükçe bu hevesten de 
ıa"ın ı . 

K · · · vazgeçtı benden uzaklaştı ! 
l ayanın iÖZ kapakları hızla Hocam var, gerçek onu se-

•çı ıp kapandı: verim, fakat zavallı yoriun 
ilk-. ~r~ul ona, genç kızlıia başı bu birbirine uymıyan ka-
lilc gırı~ •!e duyırularda serkeş- rışılc düş~nccleri anlamak iste-

d ruhı ısyanlar ba,lar diyor, miyecek diye korkarım .. 
0 

• •ııl bu ihtilalin ilk he- Bu yokluk yalnızlık içinde 
~csl~rini. ~uhunda duyduiu için bana verdiğiniz ( Ö'Lbeni ) bul-

lc~ıl mıdır ki şaşırıyor, beyni duğum gündenberi siz varsınız. 
• tust olu d K · · . Y.Or u. ısa geçmışımle uzun gele-
b · Aanuını en çok arayacaiı ceiimin yaratıcısı oldunuz, ıizi 
ır lirada ka b t . ti o·· b 1 d k d Y c mış · une scvmeie aş a ım .. 
a ar babası aandığı adamı• - Sonu \•ar -

ölmuif e deiil belki bu •••eyi 1 • 1 

manen öldürmek suçunu yllk- uşakta köy adları 
lenmiş olması yürciini acıb- Uşak, 12 (A.A) - Halkevi 
tıyordu. Biriain yokluğuna ai- Uıak'a bailı köylerden otuıu-
lıyor, diierinin var!ıjıaı yok nun adı yeni Türkçeye uygun 
itiliyor, ti•di bu ilci yokluk elmadıiından bunlann adlarının 
arasında bir varlık yaratacak deiittirilmeıi için teşebbüsat-
adam, buz gibi eli üstUade eli- ta bul•nmuştur. 
nin sıcaldırını duyuran Erkul Ufak'ta 
o sa 1. Bu ruhi inkılabı onunla Utak, 12 (A.A) - Vilayet 
P~y~~,.. ! . . . Düşündü .. ü 'bi ienel meclirti kasabam•ıdaki 
•oybyenrt k 2 gı ilk mekteplerin ihtiyaca kafi 
ao-:ı.l • mi • onu hırslandırdı, 
• erı au ••dı. geJmcdiğini nazarı itibare ala-

Bird en ieri çekilmek hu oda- rak Uşakta bir ilk mektep bi-
d k nası yaptırmayı kararlaştır-an açmak ona .. l d .. .. ag a •a-rnı mıştır. 
iostermemek istedi. 

Fak at hunu öncedea sezen 
kuvvetli eller ku" •. k b . çu aıı yme 
ıvuçları içiae a dı. 

- Ağlayormusun Kaya? Fa
kat Söyle y•vrum niçin aih
yorsun. . Gençsin, güzelsin bir 
eksiğin yok, üstelik yarın sana 
?ülüyor. O yarin ki bugünden 
ınanlı hamlelerle üstüne varmak 
onu karanlık iÖrmemck laum, 
bu · · b' nua ıçın ır istek yeter yav-
rum ... 

Kaya ellerini birbir ine kitli
yerek: 

. tBed~ de bu yarını bulmak 
·~ er ırn cg.. . . d k k k er ıçım e ışı ya-

an olu tutmak, isteklerimi, 
onunla paylaşmak kabil olsa!. 

TAYYARE 
Telefon s151 

•ne+ = 

Amasyada 
Amafy•, 12 (A.A) - Vila

yet l'enel meclisi zilayet büt
çesini 230,554 lira olarak ka
bul etmiştir. Yol parası altı 
liradır. 

Safranboluda 
Safranbolu, 12 (A.A) - Ço

cuk esirgeme kurumu tarafın
dan çocuk bayramı için ilk 
mekteplerden elli iki çocuia 
elbise ve ayakkabı yaptırmış

tır. Bayram için zengin pragı
ram hazırlamıştır. 
Denlzll vlUiyet meclisi 

DENiZLi 13 (A.A) - Vila
yd genel meclisi dün toplan
tısına son vermiştir. Vilayetin 
genel bütçesi 528 bin liradır. 

• 

SiNEMASI 
Telefon a1s1 

B U G U N 
Saat on yediden itibaren 

Robert Montgomery-Madge Evans - Walter Huston 
Robert Y oung - Franchol T one 

gibi beş büyük sinema yıldızının temsil ettikleri 
büyük HARP filmi 

·--~~~~ ... 1111!11~~---. 
L CEHENNEM J 

Vatan sevgisi - vaZ:fe aşkı - askeri disiplin - kahraman
lık - fedakarlık - arkadaşlık duygularile beraber 

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

Son Yunan isyanında yapılan harekatı harbiye - Se
linikteki büyük 2afer şenlikleri - Siroz, Drama ve Ka
valanm zaptı - Tahrip edilen Elli kruvazörünün Selanik 
limanına muvasalatı ve hUkümete teslimi - Almanya
daki büyük askeri tezahürat ve saire .• 

CZZZ7L7.Z7..77.7.J'.A7-7.Z:/./.7.ZZZXJVa 
Seans saatları : herıün 15 - 17 - 19 - 21,15 
HER GuN son 21.15 seansı (ucuz Halk seansıdır.) 
Fiyatlar : 25 - 35 - 50 kuruştur. 

-
İstikbalde muahedelerin tek cihetli feshi takdirinde 
Fransızlarla ltaJyanJar'I lngilizler ijzerinde hir tazyik 

Yapnuşlarsa da J ngilizler hiç hir veçhilt .. 
l'asrihatta huluıın1anıışlardır. 

Belirat 12 (A.A)~ Tüıkiye 
dışarı İJlcri bakanı B. Tevfik 

Rüıtü Aras, Belirada ielmiş 
ve istasyonda başkan B. Y ev-
tiç, Türkiye elçisi B. Ali Hay· 
dar ve elçilik erkanı, Balkan 
devletleri mümessilleri, dı,arı 
işleri bakan muavini i. Purtç, 

bakanlık erkanı \'e birçok ga-
Strcza, 13 (A.A) - Konfe- 3 - Merkezi Avrupa misa rini tasrih etmeleri için İn~i- zeteciler tarafından karıılan-

ransın 5on safhası saat 9,30 da kı ve Avusturya meselesi. liz'ler üzerinde bir tazyik yap- mı.ştır. 
bailamıştır. Son derece gay- İtalya hüküm eti ya km da Al- mışlar ise de f ngiliz'lcr hiç.bir B. T cvfik Rüştü Aras B. 
retle çalışan murahhaslar işlerin1 manya bükü r etine merkezi veçhile tasrih atta bulunma- y evtiç ile beraber Türkiye 
bi!!rmiş olmakla beraber öğle- avrupa misakı hakkındaki ade- m~lardır. Royter Ajansının elçilii"ine gitmişlerdir. 
dd~n sonra birhcelsc daha ak- mi tecavüz maddesini tarif diploması muhabiri diyor ki: Bclı:-rat 12 (A.A) _ Başba-
ıne zaruret asıl olması ihti- eden ve Almanya tarefından 

d Mamamih Uluslar kurumunun kan B. Y evtiç. dışarı işleri ha-mal dahilinde ir. Bu suretle i5tenilmiş olan bir nota gön-
murahhaslar Pazartesinden vereccii kararın hakiki bir kuv- kanlı im da B. Tevfik Rüıtü derecektir: Şimdi yenilmesi 
evvel Strezadan ayrılamıyacak- icap eden mühim bir müşkül vctten mahrdm olına.sı muhtc- Aras ile 2örüşmüş ve ıaat 13 
]ardır Busabah\ci müzakerat kalıyor ki 0 da istikbalde mua- mel olmakla beraber bu kararı te ıerefinc Monovala lokanta-
ruznamesinde şu maddeler hedelerin tek cihetii olarak feshi kel~me almak mcs'uliyetini ıında bir öile ziyafeti vermif-
'fardır: takdirinde müracaat edilecek deruhte ehecek olanların ata· - · B Y · le. k d 1 - Almanyanm uluslar lcu- tır. ay evtıç a şama a ar 
rumuna avdeti meselesi. iktisadi ve mali müeyyedeler kadar devletlerin istikbalde tek B. Tevfik Rüttü Aras ile ko-

2 _ Avusturya ye Macaris- meselesidir· Dün bu mtsele cihetli nakzi ahitler vukuu nuşmalarına devam edecektir. 
tan ve Buli'aristanın teslibat- müzakere edildiği sırada halinde ne yapmağa hazır ol- Türkiye dışarı iıleri bakanı 
larının arttırılmasına mutaallik Fransız'Jarla ftalyan'Iar bu hu- duldarına dair vazih bir fikire bu akşam Cenevreye hareket 
itilaf meselesi. sus hakındaki hattı bereketle- sahip olmakları icap eder. etmektedir. 
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Türk-Alman ticareti 
Berlindeki müzakereler eyi 

Neticelenmiştir. 
İstanbul 13 (Hususi) - Bir müddettir Berlinde ceryan et-

melde olaıa Türk- Alman ticaret müzakereleri eyi neticeler 
vumiştir. Mukavele bu ıünlerde imzalanacaktır. . . ....... . 

Isparta 
Fabrikası gülyağı 

İstanbul, 13 (Hususi) - İs
partada kurulan ı\ilya~ı fab
rikası Mayısta işe başlıyacak
tır. Fabrika 25,000 kilo ırill 

sarf edecektir. seksen kilo 
yaği istihsal edecektir. 

Balkan konseyi 
lıtanbul, 13 (Hususi) - Bal

kan konseyine iştirak edecek 
olan Romen murahhasları şeh-
rimize geldiler. Yann (Bugün) 
Ankaraya i'ideceklerair. 

Başbakan 
Ankaraya gidiyor 
İST ANBUL 13 ( Hususi ) -

Şehrimizde bulunmakta olan 
Başbakan General İsmet İnönü 
yarın ( huırün ) Ankaraya a-i· 
decektir. 
Fakir talebe için yurt 

Kµrulacak 
f stanbul: 13 (Hususi) - Üni

versite rektorü bay Cemil Üni
versitenin muhtaç talebesi için 
bir yurt yapılacağını ve ieniş 
spor teşkilatı kurulacağını söy
ledi. 

Tayyare Piyangosu 
50 bin liralık 
Kazanan 100 

mükafatı 
numara 

Kiğıt fabrikamız 
.. -·-·-·-
Ünümüzdeki Eyliil ayı içinde 

lşlemeğe başlıyacaktır 
lstanbul, 13 (Hususi) - İzmitte kurulmakta olan ilk ka~t 

fabrikamız önümüzdeki Eylfıl ayı içinde işlemeye başhyacaktır. 
Montaj ameliyesi ilerilemektedir. 

Aydın demiryolları 
1,855,000 lngiliz lirasına alındı 40 

Senede ödenecektir 
İstaubul, 13 (Hu!usi) - Aydın demiryollarının alınması etra· 

fanda ıünlerdenberi devam eden müzakereler muvaffakıyetle 
neticelenmiştir. Mukavele buıünlerde parafe edilecektir. Hat 
bütün malzcmesile beraber bir milyon 855,000 İngiliz lirasına 
satın alınmıştır. parası 40 senede ödenecektir. 

Rıısyadan iki tayyyare mühendisi 
ve 26 ustabaşı geldi~. 

İstanbul, 13 (Hususi) - Moskova operası artistleri sabah gel
diler. Ayni vapurla iki Rus tayyare mühendi i ve Kayseri fab
rikası için 26 ustabaşı geldi. 

Atina divanı harbinde V enizelosun 
Vaftiz oğlu ve 3 kişi mahkfın1 oldular 

Tayyare piyangosunun cuma 
günkü keşidesinde kazanan 
numaralar şunlardır : 

İstanbul 13 ( Hususi ) - Atina dh-anı harbı Vcnizclosun Vaf
tiz o~lu Pristoloskisfe üç. kişiyi yirmi beşer seneye mahkum etti. 
Örfi idarenin, divanı harplerdeki işler bitince kaldırılaca~uu ie
neral Kondilis söyledi. 

15493 15791 15829 15895 16172 p 
16232 16623 1610117059 11533 osta ve telgraf 
17887 17930 17978 18139 18340 

Numara 

19155 
1361 

23411 

Lira 

20000 
15000 
2000 

1s4os 1s566 18578 18835 ı9o48 B .. . .. k . d .. 
19592 19791 ı9879 19913 20337 utcenırı muza eresı esnasın a mu-
80718 20729 20860 22158 22202 
22218 22230 22982 23170 23205 
23217 23728 23798 33954 24029 
24489 24757 34945 11547 12058 
12163 

1500 Lira kazananlar 200 Lira kazananlar 
8018 6999 13116 14372 14856 136 453 558 1133 1067 

16852 20145 21831 24042 1778 15441 2748 2141 1887 
1000 lira kazananlar '4315 5245 5646 5672 5848 

928 1a61 2994 3182 6556 ~~ô~ 1i~~ ıI~~~ 1 ~i~~ 1~1~~ 8699 9010 12931 16022 16291 12308 14448 13356 13717 14460 
20408 217~6 23486 15219 15232 15602 21663 21847 

500 Lıra kazananlar 22539 22752 23806 24060 13725 
163 215 1477 2013 2648 20226 18524 7934 16466 2084 

2913 3002 3219 3456 3531 17024 20658 1685 19959 5936 
3712 4579 4612 5360 6018 21525 18958 12725 8460 3646 
6280 6347 6458 6840 6367 11637 
7130 7485 7939 7974 8115 
8219 8241 8707 9531 9717 

10003 10062 10096 11117 11394 
11453 12611 12579 12336 12947 
13030 13162 13374 13590 13689 
13951 14017 14298 
14444 14542 15011 15223 15407 

Aınorti 
ikramiye kazanamayan bütün 

numaralar 15 lira amorti ala
caklardır. Yani beşte bir bi
letler. 3 lira, onda bir biletler 
de 1,5 lira alacaklardır. 

nakaşa oldu nafia vekili alkışlandı 
Ankara, 13 (Hususi) - Büyük kamutayda posta vve telıraf 

bntçe müzakeresi hararetli ve münakaşalı oldu. Muifla saylavı 
bay Hüsnü kitapçının sözlerine nafia bakaRı Bay Ali Çetin Ka
yanın uzun süren cevabı bütün saylavlar tarafından şiddetle al
kışlanmıştır. 

Galatasaray - Libertas 
Avusturya profesyonel takımı 

İle berabere kaldık 
İstanbul, 13 (Hususi) - Galatasaray, Fenerbahçe ve Güneş 

takımlarile birer maç yapmak için şehrimize gelen Avusturya 
profesyonel takımlarından Libcrta! Cuma günü ilk karşılaşmayı 
Galatasaray takımile yapmıştır. Maç ıah bir tarafın, kah diier 
tarafın hakimiyyeti altında ve ekseriya mütevazin geçmiştir. 
Bütün ~ayretlcre raimen tarafeyn hiç bir gol yapanııyarak 
berabere kalmışlardır. Misafirlerimizde yol yoriunluğu ve sa•a 
yabancılıiı barizdi. Bu itibarle Pazar günü (bugün) yapacakları 
ikinci maçta hakiki kavvetlerini gösterecekleri ümit edilmektedir. 

Çocuk haftası 23 Nisanda başlıyor 



ltın Ve Güzel Kızlar 
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'Siz hu büyüklükte maden cevherle-
ri hiç gördünüz mü,, dedi 

Bu B. Batisti "maden araş
tırma ve işletme,, şirketine 

müracaat edeli üç hafta ol
muştu. 

Sabah saat ona doğru idi. 
Morga daireye henüz gelmişti. 
Kapıcı jozef ona bir kart 
uzattı. 

- Bu bay patronla ıörüı
mek istiyor. Hele bir bakm, 
bu saatta bay Marteprcy ıcelir 
mi sanıyor san ki ! 

Delikanlı karta bir a-öz attı. 

Ü zerinde matbaa harflerile 
yazılı, ucuz bir karttı : 

Paskal Batisti 
Yerli muhafız müfettişi 
Luang Prabanı LAOS. 
Morıa kartı atb. Postadan 

çıkan evrakı okuyacakb. Sonra 
bir ziyaretçiyi bekletmekte f e
•• dejil. Size daha çok ehem
miyet verdirir. 

- Bir çeyreğe kadar içeriye 
ıokarsıa, dedi. 

Joı:ef fiilümscdi: 
- Epiy vakıttır burada bek

liyor, B. Merga. 
- Peki. Ben çaiırmm. 
On dakika sonra Joz~f ko· 

caman bir paltoya bürüıımiit 
bir adamı içeri Mktu. Morga'mn 
göıterdiği koltuia oturmadan, 
hemen sordu: 

- Siz şirketin reisi misiniz? 
Kuru bir sudi. Delikanlı te

•aı.ule ve muhatabını ayai te
kilde Karııhğa davet eden bir 
nezaketle cevap verdi: 

- Sadece umumi katip. Bay 
müdür 1t .. üz selmemittir. Fa
kat hiç 'üphesiz, onun yerine ... 

Herif kapı yoJuau tuttu: 
- Mersi. Tekrar gelirim. 
Morra maaasınıa arkaıındaa 

doğruldu. Bu adam hakıkaten 
ıaşılacak bir tipti. 

- B. Marteprey iJe raade· 
Yünüı mü Yar? 

öteki omuz siJkti. 
- Onun admı bile bibaiyor

ium. Fakat teklif edeceiim 
feyi aacak ena yapabilin•. 
Bir randevü aramak için oaa 
birkaç söz yazayım. 

Kitip, rülümıiyer~k ısrar 
etti : 

- Eier ziyaretinizin scbe
biai tasrih etmezseniz, sizi ka
bul etmek şerefine yine benim 
nail olacaiımı zannederim. 

Bir sükiitten ıoııra devam 
etti : 

- Oturunuz bay ve beni 
dinleyiniz, rica ederim. Pek ali 
takdir edersiniz ki müdürümü
zün birbirlerinden mühim bir 
çok işleri var. 
Batisti sözünü kesti: 

- Benim de ona söyliye-
cejim şey çok mühimdir. 

Sabır ve nezaket bir umumi 
katibin başlıca meziyetleridir. 
Morı:a sevimli tavrından şaş
mıyarak devanı etti: 

- Buna eminim. Fakat B. 
Marteprey bunu nereden bil-
ıin. Ona teklif edeceğiniz pro
jeyi, hiç olmazsa ana hatlari-
le, biJmeiiki karar \'crebiJsin! ... 

Katip durmadan devam etti: 
- Durunuz bakalım, tabii 

bir maden keşfetmişsinizdir. 
Herif yerinden sıçradı: 
- Bunu size kim söyledi? 
Katip, şimdiye kadar çok 

,:ünahkirlan dinlemiş bir papas 
tavrilc kolunu kaldırarak: 

-Bizimle ötedenberi işi olan 
lıeimseler bir tarafa bırakılıru 
buraya gelealer - ve bunlar pek 
çoktur - yerini yalnız kendile
rinin bildikleri bir madenin iş
letilmesini tekliften batka bir 
mak .. t ıütmezler. 

Batisti biran sükiit durdu. 

nefes aldı ve paltosunu çıkardı. 
- Müsaade eder misiniz ? 

Burası dışarıdan daha sıcak da .. 
- Rica ederim. Şu halde 1 

Doğ"ru keşfettim, tleğil mi? 
Hem de zahmetsizce. Sizin ma
deniniz dünyanın hangi kısmın
da bakalım? 

Adam cevab vermedi. Mor
sıa kartı eline aldı ve tekrar 
okur gibi davranarak : 

- Siz Çin Hindistanında 
Laoıda memursunuz. Hiç şüp
hesiz dir ki. 

BoÜsti müdafaa vaziyeti-
ne e:eçer 2ibi oldu: 

- Oh 1 ben hayabmda çok 
gezmiş bir adamım. Eski bir 
müstemleke zabitiyim. 

- Fakat şimdi Luaug-Pra
beng'de oturuyorsunuz ya? 
bellidir ki vaktile bir maden 
keşf etmiş olsaydınız, onu iş• 
letmeğe kalkışmak için şimdi
ye kadar beklemezdiniz. 

Morga timdi lakayd bir ta
vırla kağıt bıçağiJe oyoıyordu. 

- Çin-Hindistaııı geniı bir 
ülkedir.. Madenin gerçekten 
orada olduiunu söylemekle 
kendi işinizi tehlikeye koymuş 
olmazsınız. Zaten orada birçok 
madenler işletiliyor : Kömür, 
kalay ... 

Ziyaretçi başını ıalladı : 
- Benim meacle bu deiil. 
Anaıı.ıa kalktı, paltoıunun 

ceplerini kanşbrdı. San parlak 
ham bir madenin bir kaç par
çasını çıkararak lcitibio masası 
üzerine koydu! 

- Bu büyüklükte maden 
cevherlerini çok gördünüz mü? 

Marra elini eline aldı: 
- Ben oa kiloluk bir cev

her gördüm, dedi. Bu nekadar~ 
dır? lkiyuz elli rram mı? 

- f ki yüt seksen sekiz. Pek 
fena deiil, aanınm. 

Morga tasdik etti: 
- Orası öyle. 
- Bu ırördüiünüx taılarda 

on bin fraaktan fazla altın var. 
Allah bilir, paraya çok ihtiya· 
cu11 vardır! Bununla beraber 
bunlara el sürmedim. Bir tekini 
bile satmadım. 

Katip müfettiı muavinini• 
hazır paltosuna, yıpraomıt el
lı»iıelerine, yorpn ayakkapla
nna baktı. Bu adam doiru 
söylüyordu. 

Biraz sükuttan sonra: 
- Pekili! dedi, müdürü

müze sizin teklifinizden bahse
deceğim. Siz Çin Hindistanın
da bir alhn madeni buldunuz. 
Laosda.. -Öteki biç tetijini 
bozmadı- Ve bu madene bizim 
alakadar olmamızı teklife ge
liyorsunuz. Ne ıartla? 

~ S81Ut t•(ff -

İzmir askerlik şubesinden 
ihtiyat zabiti yetl,flrl

lecek kısa hlzmet-
111 ere alt 

l - İhtiyat zabiti yetiş
tirilecek kısa hizmetlilerden 
330 doğumlu ve bunlarla 
muamele görenler ve daha 
evvelki doğumlulardan olup 
muhtelif sebeplerle geri kal
mış deni:z sirufından gayri 
sınıflara ayrılmış olanlardan 
yalnız as ·eri ehliyetnamesi 
olmıyanlar l mayıs 935 ta
rihinde ihtiyat zabit mek
tebinde bulunmak üzere 
sevkedileceklerinden 26 ni
san 935 tarihinden itibaren ' 
askeri ehliyatname, hüviyet 
cüzdanı ve mektep şaha

detnameleri beraberlerinde 
olduğu halde şubeye müra
caatları. 

2 - Tam vaktında mek
tepte bulunmıyacaklar hak
kında kanuni muamelenin 
tatbik olunaca w ilin olunur 

Fransız - Sovyet misakı 
iki hükômet bütün A vrupaya şamil 
Bir emniyet misakı esasında anlaştılar 

Lehler bu anlaşmadan kuşkulanmış bulunuyorlar 
Varşova, 12 (AA) - Fran- 1 çolc taraflı planlardan bahse· 

sız - Sovyet itilafı projesi hak- dilmişken timdi ağız değişti-
kındaki haberlerden bahseden rildi . lng !terenin iki taraflı 
Polaka Zbrojna gazetesi di- veya müteaddit taraftı planla-
yor ki: rının B. La ralin Mosko\·" se

yahztmda mevzuu bahis edile
ceğinden dem vuruluyor. Şim
diye kad r mutasavver itilafın 
teferrüatı hakkında alınan ma
lumat ancak iazete havadisle
rinden ibarettir 
ki bunlardan 
müsbet netice
ler çıkarmak 
imkansızdır. 

Maamafih bu 
haberlerden sar 
fınazar Fransız 
diplomasisi n i n 
kendisinin son 
teşebbüsün il n 
ihzarı safahatı 
hakkında vakıt 

ve zamanıuda 

paya şamil bir emniyet misakı 
esasına müstenit bir prensip 
itilafına varmış olduklarına 
dair Pariı'den gelen haberleri 
teyit etmektedir. 

Varşova, 12 (AA) - Hü
kumetin zazetesi Ulüstrovani 
Kurjer Rus - Fransız anlaşma
sından behsederek diyor ki: 

Lehistan bu iki memleket 

Le1listamıı J->rıı·is biiyiil: elçisi ve icabeden şe-
Mevzuubahs itilafın formüle kilde dost1arma Lelt diktatöriı Pil,-.mlsl:inin Belved-erdeki saray• 

dilmiş oldğu ahval ve şerait ve müttefiklerine malfunat ve- arasıadaki anlaşmaya kat'iyyen 

• 
B. Laval 

••••• 
Varşovaya da 
Uğrıyacaktır 

Varşova, 13 (A.A) - Havaı 
Ajansmdan : 

8. Lavalin Moskovaya gide· 
rek V arşovada duracatı ha
beri siyasal mahafilde blyik 
bir memnuniyet uyandırmlfbr. 
Bir Sovyet -Fransız muahedesi 

imzalanması ihtimali Leh mat
buatında endişeler uyandırmıı
tır. Bay Lavalin bu enditeleri 
ridereceği muhakkaktır. 

Türkiye-Almanya 
Klering anlaşınası 

Berlin, 12 (A.A) - Anadolu 
ajansnun hususi muhalHri bil
diriyor: 

Tiirkiye ile Almanya aruan
da bir ticaret ve klering an-

latması yapılması için cbfarı 

itleri bakanhj"ı genel kitibi 
bay Numan Menemenli oilu
nua batkanhimdaki beyeti 

murahhasamızla Alman he1eti 
arasında bir müddettenberi de-

••m eden müzakereler bufibı 
muvaffakiyetlt neticelenmiftir. 
Anlaşma pazartesi glnl U.za
lanacakhr. 

bunun Streza arifesinde yapıl· rip vermemiş olduğunu bilmek muarız değildir. Bunların biriai 
· b d ütt f''-' Moskova Tiyatrosu mış bir diplomasi oyunu oldu- ıca e er. m e ııu ve diğeri de kendi· 

iunu göstermektedir. Esasen Moskova 12 ( A.A ) - Tas sile ademi tecaviiz misakı imza Artlstlerlnden 
projenin müphem olan mahiyeti Ajansının selihiyettar bir men· etmit olan bir devlettir. Aıacak MOSKOV A 12 (A.A) - Bü-
her türlü tahlili imkansız kıl- hadan aldığl malumata daya- Bcrlin Varşovaya Moskovadaa yük Moskova tiyatrosu artid-
maktadır. Daha bir kaç gün narak yakında aktedilecek o- daha yakındır. Bu keyfiyet leri büıcün Odesadaa Türkiye-
evvel uluslar kurumu misakına lan Fransız - Savyet emniyet Laval Potemkin mülikatlannda ye hareket etmiılerdir. Artiat-
istinad eden ve şark misakı misakı üzerinde Fransa ile her halde a-özö11ünde tutul- Jere pleneriat Anekia ilo Ro-
yerıne kaim olacak bir Sovyet Rusya'nıa bütün Avru- muttur. manof da refakat etmektedir. . ~..... . ------··-......................... ____ _ 

Streza görüşmeleri 1 Yunan bütçesinde 
Muahedelerin bir taraflı İptali tak
dirinde alınacak tedbirler görüşüldü 
ltalya ile lngiltere arasında münasehetleı· 
adeta Kendiliğinden sıklaşmış bulunuyor 

Strexa, 12 (A.A)- Royterin Streza 12 ( A.A ) - Bu sa-
diplo•atik muhabiri diyor ki: bahki görüşmeler 4 saat ıür-

Almanya, SoYyet Rusya ve müıtür. Saat 13 te Jngiliz mu-
Lehistanı da ihtiva edecek rahhaslan oteUerine ve Fransız 
daha geniş bir konferans akti murahhasları da öğle yemeğini 
imkanları henüz münakap edil- yemek üzere lzola del peska-
memit olmakli beraber böyle tara gitmiılerdir. 
bir konferansın ihtimali Lon- Müzakerelere saat 13,30 da 
drada toplanabileceğine dair tekrar başlanacaktır. 
kuvvetli bir intiba vardır. Böy- Alman istihbarat bürosunun 
le bir konferansın Londrada İngiliz mahafilinden öirendiği-
toplanmasına İtalyanın taraftır ne göre, bu sabah muahedele-
olması manidar telakki edil- rin bir taraflı olarak iptali tak-

. mektedir. Son 24 sene içinde dirindc alınacak tetbirler hak-
lagiltere ile ltalya arasındaki kında müzakerede bulunulmuş-
müauebetlerin adeta kendili- tur. Banşın muhafazası mese

lesinin ilk mesele olarak te-
iinden sıkılaımış oldui'u gö- fekki edildiği temin edilmek-
rülmüştür. tedir. Dün sathi olarak görü-

Streı.a, 12 (A.A) - ltalya Jen meseleler ve bilhassa 3 
hükümetinin herhangi müspet Şubat tarihli Londra tebliği 
bir planı olduğu haberi tekzip bugün yeniden müzakere edil-
edilıılektedir. rniştir. 

Avusturyaya karşı 
Nazi propagandasının merkezi 

Dresden şehrinde kuruldu 
Viyana, 13 (A.A) - Gaze- ı 

telere zazaran Nazi fırkası ye
niden tanzim edilmektedir. Es
kilerin yerine Berlinden yeni 

rüesa tayin olunmuştur. Eski 
rüesa ise üç ay içinde sivil bir 
vazife arayıp bulmak emrini 
almıs!ardır. Nazi propa~anda
sma gcrmi verilmiş ve ezcümle 
posta kutularma risaleler l'e 
mektuplar atılmıştır. 

Avusturya dahilindeki yeni 
@Opa~ndanm merkezi Drcs-

dende tesiı edilecek ve Viyana 
zabıtası sabık .komiserlerinden 
birinin idaresi altına vcrilecktir. 

Avusturya lejiyonu Bavyerada 
Dahau kampına ikame edilmiş 
olup burada askeri terbiye gör
•ektedir. 

İtalyada tetkik seyaha tı 
Milano, 12 (A.A) - İtalyada 

bir tetkik seyahatı yapmakta 
olan Fransa sanayi erbabı Ve~ 
nezyadan buraya 2elmiılerdir. 

350 Milyonluk açık var 
Bütçede tasarruf yapılarak Yunan 
Milleti yeni yüklerden kurtanlmış 

Atina, 12 (A.A) - Atina 
Ajansından: 
Baıbakan bay çaldaris ma

liye bakanı ttfatile 1935 büt· 
çesinin esbabı mucibe layıha
ıını hazırlamtşbr. Bu liyıhada 
deniliyor ki: 

İz'anııı: •• •atan haini bir 
takım adamlann deTlet iktisa
diyatına indirdikleri Yahim 
darbelere rağmen bütcede an
cak 350 milyon drahmilik bir 
açık bulunmaktadır. Bütçenin 
tatbiki arasında hu açık 150 
milyon drahmiye kadar indi
rilecektir. Harici borçlar için 
bütçede ylizde 35 uiıbetinde 
bir para ayrılmııtar. 

Bay Çaldariı gazetecilere 

beyanatında demiştir iri: 
Btıtçeain tanziminde ltqltca 

tasarrufu göz önünde tuttuk 
•e bu sayededir ki, milletin 
yeni yüklerden kurtardık. Va-
ridat tahminlerinde çok kıskanç 
hareket ettik. Binaenaleyla tah· 
ıilatın tahminlerin üstünde ola
caiıaa katiyen kaniim. Bundu 
başka bütçeye 330 milyoa 
drahmilik bir ihtiyat akçesi 
konulmuıtur. Milletin laükümet 
icraatına halisane yardım ede· 
ceğine emniyetim vardır. Hil· 
kümetin yerine makada ulu
ı~a refahıdır. 

Atina, 12 ( A.A ) - Tatil 
edilmiş olan bütün Kaaeteler 
bir kaç ıüne kadar tekrar ça· 
kacaldardır. .......... 

Cenevrede 1 Bir Çoban 
Fı·ansız şikayeti nasıl Uyurken ağır 

Karşdanacak ? Yaralandı 
P ARİS 13 ( A . A ) - Eko 

dö Pari raz.etesi Fraasauın ye

ni fikayetinin hiç bir kıymeti 

olmıyacaimı yazmaktadır. 
Pöti Parizien gazetesi istik

balde mevcut beynelmilel t~-

ahhütlt:rin ihlali veya Avrupa
nın emniyetine karşı yeniden 

bir takım hareketlerde bulu

•ulması takdirinde buna mani 
olacak müeyyideler kabul edi
lecciini yazmaktadır. Dünyanın 
bütün büyük devletleri iktisadi 
ve mali mahiyette olacak bu 
müeyyidelere i'tirake davet 
olunacaklardır. 

Tire kazasının buyük Kadife 
koyünde Mehmet o&-Iu Kwiaı 
g-ece tarluında öküzlerine bek· 
çilik edeken uyumuı ~e ltu 
halde hüviyeti henüz tespit edi· 
lemiyen birisi tarafından 90( 

memesi üzerinden biçakla atar 
surette yaralanmıştır. 

Yarala, memleket hastanesiae 
retirilmiştir. 

Mızır ha,ere .... le 
Mücadele 

Kcmalpaşa'da bailarda zu· 
bur eden Bumbul baterui9• 
karşı açılan mücadele muYaf'" 
f akıyetle devam etmektedir• 
Birçok yerlerde haşerabn ar 
kası alınuııthr. 
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Gangsterler kralı 
Al Ka onun maceraları 

Kolonelin- s bürosunda ·ik · ~. ____ ............._. 
1 polıs zehirli bir yılan tarafın-
dan ısırılm?ş gibi sıçradılar 

Okudu" - ··-·-•• yaz I ıunı mektup şu suretle rin baskınlarından korkuyor. 
~ ~1§ bulunuyordu : Geceki paparadan sonra can-

o oncl T urncr ları istene sıene l'elsinler. 
K 1 Yasaklar şubesi şefi Alaylı alaylı gülUyorlar, kü-
B 

0 0~cl. çtik sekreterein korkaklığı ile 
ballc0~ .. cgerslcr ile bir numaralı alay ediyorlardı Yüzlerine dik-
dak· h~Şnıanını takip huıusun- katle bakarck ben ceYap ver-

ç. dı. ~znıetlerinize mükafaten dim: ~ 
ın ıkı . ı· . . le I .. gız 1 polıs teşkılatı baş- - Koloncl bugün ~elmiye-

ın~~gına tayininiz ioh:a edil- cek mi? Çok yazık gitmeden 
_ışır. Gecikmeden 13 B sek- önce kendisine Allaha ısmar-
ııyonuna rnUracaat ediniz. ladık demek istiyordum. Şu 

Şikago emniyet ·müdürü halde beklemeye lüzum kal-
YUTH mııdı. 

Hay akei yt h 1 t B il l k tuLt btıt.. şc '"an ay... ş e u ı zc ve ısa nu ıır. an 
tu u~ projelerimiz altüst olmuş- sonra .1ekretcrleri de birlikte 

t · Sıyaıt casusluk teşkilatı ile alarak bwadan çıkabilirdim. 
enıasa . k f'l gırmc yasaklar şubesi Fakat içerki odada bekliyen 

fb~ 1 ~ görtlşmck kadar kolay Vilyamı yalnız başına braka-
ır ış d - "ld" B d S lıt cıı ı. u ıünc kadar mu ım • ekreterin omu· 

bu ta,kiJat ile ne münasebette •zuna eıki bir dost gibi vura-
ulunnı d uş, ne e yakından veya ı 'l'ak şunları da iliYe etme(i 

bu~aktan tanışmışhk. Turner işi unutmadım: 
Usb'"t" H' d u un çatallaşmış demekti. - Jorj Vilyam seni içerde 

d 1 
dctten kendimi alamıyor- bekliyor. llaha bazı vesikalar 

1 urn. Sabık şefin bütün dolap- vertcek .. Haydi birlikte içeri· 
;nnı açtım . Kaatları altüst et- ye gidelim. Bu e endiler ne 
l rn. Enteresan hiç bir şey bu- diye böyle garip garip bakıyor-
arnadım . Korkak sekretere dö- lar. Jorj kim olduiumu kcn-

nerek sordum : dilcrine :söylesen e ... 
Ô - Hey, hana bak arkadaş.. Kitip renkten rcnie ııın-

yle titreme. Seni yiyecek de- yordu. O kadar .sarsılmııb ki 
iiliz. Y alnı7, Yalnız bana cc- kolundan tutmasaydım muhak-
vap ver: Turner sana başka kak yere yıkllacaktı. Cesaret 
bir şey bırakmadı mı ? vererek devam ettim: 

- Ha · .. yır .•. bir ... şey.. - Jorj bu miskinliği bırak., 
. - Dikkat et... Yalan söyle- Kim olduğumu anlat.. Vilyam 

~~~inde H:· b ~aşına bela geti- ile benim Gangester olduğu-
cl - • ıç ır şey bırakmadığı muzu itiraf et bakalım. 

ogru mu? B d 
ura a saklanbaç Jorj hali titriyordu. Yilzüme 

oynamaktan usand B 
t ır:n. ac- bakarak sordu: 
an aşağı hür· b · . ... 

un u ıkı oda- - Cidden söylemeli miyim? 
yı ~rayacağım . Şayet eli- - Elbette ... Burada gördü-
::nc bırşey geçer de yalan .. -d'w• . soy 
t ızın~. anlarsam vay haline ... 
. Bu :sozlerimden telaşa dü,en 

.)ekrcter şu cevabı verebildi : 
- Bana verdiği birkaç kaat 

var. Onlar da çekmecemde .. 
- Anlı.şıldı.. Şimdiye kadar 

ne diye giz.lcdin.Vilyam sen bu 
adanıı gözetle. Ben bürosunu 
araştıracağım. 

İlk gözü açınca iki deste 
k~atl;ı karşılaştım. Bunlardan 
b.ri üzerinde : 

Halk düşmanı 
~arf~s Alkaponun evr:ı kı 

tckındc ise :· 
F' ıntes , BootJcger 

yazılı idi H .k. k . 'h . 
ede .. • .. er ı ı pa eti ı tıva 

n buyuk z.arfın üstünde : 
" K 1 o oncl Thomac; Turn~rin 

!linc ın j ı .ı · ~ _ ı te ıdi edilme
lidir " cüın!csi vardı. 
. E~ değerli dosyayı ele ie

Çırrnı~ bulnnuyordum. 

Bazı kağıtları karıştırıyor
dum ki koriclor kapısı vurul-
du. Cevap vermedim. Kapı 
tekrar ı srarla vuruldu. Ne 
Yapmalı idim? Soiuk kanlılı

innı muhafaza ederek sckre
~~rc kapıyı açma~ını işaret et-
ını. Tabancamın ona dokan

rna~s!. nasıl hareket etmesi icap 
cttıgıni anlatmıştı. Titreye tit
reye kapıya kadar gitti. Ben 
?e yanında idim. Kapıyı açtı. 
\~eriye cüsseli iki polis iirdi. 

Polisler merakla sordular: 
- Gorj bu kapı niçin ka

>alı? 

Zavallı sekreter ne cevap 
vereceğini şaşırmıştı. 

- Bilmiyorum dedi. 
Pnlisler neşeli neşeli konu- 1 

iuyorJardı: 

- Çok korkmuşa benzi
~orsun Jorj. Kolonel seni mü
ı~ ~faa için burada beklemek
•2'1 •• 

•uza emretti. Gan2ester I e-

ğün polis mcmorlan bizim eski 

dostlarımızdır. Haydi söyle ••. 

- Hakikatı söylcy cek mi .. 
yim? 

- Şüphemi var? 
- Peki öyle ise ... Arkadaı· 

lar bu gördüğünüz adam, bu 

karşınızda duran adam bir 
Gangestetdir. 

İki polis memuru da bir ze
hirli yılan tarafından ısırılmış 

gibi sıçradılar. 
- Sonu Var -.......... 

Afyon nıübayaatı 
Hususi surette haber aldığı

mın. göre şchrimizdoki bazı 
afyon tüccnri İktısat Vekaleti-

ne müracaat ederek, uyuştu

rucu maddeler inhisar idare
sinin kafi miktarda mübayaat 
yapmadığını ve fiatlerin de az 
oldu2'unu iddia etmişlerdir. 

Vekaletin bu müracaatı layık 
olduğu ehemmiyetle tetkik ede
ceği ümit iedlmektedir. 

Genel nüfus 
Yazımı 

ikinci teşrin ayında yurdun 
her tarafında y pılacak 2encl 
nüfus yazımı hazırlıklarına de
vam edilmektedir. Nüfus yazı-
mında gctekli görülen bütün 
memurlar kullanılacaktı•. Me-
murlara l:'enel yazımından önce 
örnek yazımları gö!terilecektir. 

Genci nüfus yazımından alı
nan neticeler merkeze bildiri
lecektir. İlmi temaslar üzerin
den tasnifler yapılacaktır. 

Yunan konsolosu 
Yunan hükumetinin İstanbul 

ceneral konsolosu Bay Kapıo
lis'in şehrimiz konsolosluiuna 
naklen tayin edildiii haber 
alınmıshr. 

n 

lngiliz siyasasında üç cereyan: 
lngiltere barışı korumağa karar 

Verirse harp olmıyacaktır 
Rusya lngiltere ile el birliğine hazır! ... 

Streza konferansı başlıyor. ı bilakis kazanacaktır. Bu lnailiz yaya yardım ederse, bir İngiliz. -
Burada İngiltere, Fransa, ltal- mallarının sablma:sı için pazar- Amerika barbına yol açacak-
ya devlet adamları goruşe- lar açacak bir harp olacaktır. tır. Bellidir ki R\Jsyanın da 
cekler. Fakat alınacak karar- Diğer taraftan çarpışanlan za- zaferi ne İngiltere, ne de Amc-
larda Moskova'nın büyük te· yif dü~ürecektir. V • madamki rikamn hoşuna gitmiyecektir. 
siri oluyor. İngiliz bakanları Rusyayn karşı yapılacaktır, iyi Japonyanın hezimeti, japonya-
Steza' dan önce Moskova'da bir harp olacakhr. Fakat da ve Çin'de ihtilal tehlikesini 
idiler. Fransa bakanları da Sovyet Rusya kuvvetli bir ülke tahrik edecektir. 
Streza'dan sonra Moskova'ya 
gidecekler. Şu halde, Avrupa 
meselelerinde Rusya'nın da 
rtık bUyük bir rolü vardır. 

olduğundan Almanya ve Ja- Fakat Ingiltcre ve Amcrika-
ponya öyle büyük bir gayret mn Uzak şarktaki bu vaziyeti ile 
sarfına mecbur olacaklardır ki Fransanın yalnızlığı da Avru· 
muzaffer da olsalar,· ingiltereye pada bir barba yol açacak· 
karşı bi:- tehlike teşkil edemi- tır. Almanya harba girerse 

Fakirlere yardım 
Cumhuriyet mektebi taleb-!· 

leri 18,54 lira baş muallim bay 
İsmail vasıtasile toplatarak Er
dek fclakdzedelerine gönder
mişlerdir. 

Tablyetlmlze girenler 
Romanya, Bulgaristan, Yo· 

goslavya Muhacırlarındao 1462 
şahsın tabiyetimize kabul edil 
dikleri alakadarlara -bildirilmiıS; 
tir. 

Takas komisyonu 
Vilayet takas komisyonu 

dün akşam Vali muavini bay 
Sedat Erimin başkanlığında 
toplanmıştır. -·····--·· Hu-sız yakalandı 

Kemerde Alman Kulesinde 
oturan Mahmudun kız.ana ait 
bir yarım Altın bcşihiyerde 
ile bir sigara takımını çalan 
husız yakalanmıştır. Bunun 
Şakir oğlu Mehmed olduğıJ 
yapılnıı araşdırmada anlaşılmıf 
ve hırsız çalınan eşyalarile 
birlikte yakalanmıştır. 
,.. -- ~' 

1 
Avrupa vaziyetini Sovyetle

rin nasıl gördüklerini, Karl 
Radek tarafından İzvestiya 
ıazetesinde yazılan şu makale 

yeceklcrdir. Bu görüş tarzı mesela Macaristan ne yapacak-
·Borsa llaberleri 

~. 

pek iyi gösteriyor: 
Artık lnriltere coğrafi va:ıi· 

yetten doj'an üstünlüiü kaybet
miıtir. Ada va:ıiycti şimdi onun 
için bir zaaf sebebi olmuştur. 
Zira denizden olduğu gibi 
havadan da hücuma maruzdur. 
Avrupa ve Asyayı tehdit eden 
tehlikeler karşısında İnıiliz si
yasası başlıca üç istikamette 
şimdiki vaziyete bir çare 
arıyor. 

"Parlak tecerrUd,, 
imkansız 

İngiliz siyasasının ötedenberi 
cereyanına uygun olmakla be· 
raber bugün en az hakikate 
tevafuk eden temayül, "parlak 
tecerrüd,, temayülüdür. Lor~ 
Biverbruk gazeteleri tarafından 
müdafaa edilen bu temayül 
lngilterenin Azrupa ve Asyayı 
yırtan ihtilaflardan uz.ak kal· 
masını istiyor. 

Bu nazariyeye göre İn~iltere 
dominyonları ile müstemlekeleri 
arasında bir bakanlık kurarak 
onlan daralan dünya piyasası 
yerine koymalıdır. 

Fakat emperyalist devle-tler
den biri ingiliz menafiini teh
dit ederse ne yapacaklar? 

Lord BiYerbruk cevap veri-
yor: 

- O vakit çarpışacağız. 
Fakat İngiliz imparatorluiu

nu müdafaa için bir h1.rp ihti· 
mali, imparntorluğa hangi müt
tefiklerin yardım edebilecekleri 
meselesini ortaya çıkarJyor. 
Bunun için ayrı kalmak fikri 
boştur. 

Bununla beraber bu ayrılık 
siyasasının realitesine göz yum
mak yanlış olur. Bu. İngiltere· 
nin mümkün olduiu kadar 
çok zaman, bitaraf kalmak is
teğini ifade ediyor. İngiliz bur· 
juvazisinin bazı mahfilleri 2'e
lecek harpte İngiltcrcnin, iC
çcn harpta Amerikanın oynadıiı 
rolü oynamasını istiyorlar. Bu 
ayrılık temayülü bir dereceye 
kadar halk yığınlarmın barış 

sever i~teğine de uymaktadır. 
Harbe sınır olamaz 

İngiliz siyasasının ikinci te
mayülü muahedelerin değişti
rilmesini isteyen memleketler 
için kabul edilebilecek bir yol 
bulmaktır. Almanya ve Japonya 
dii-er emperyalist ülkelerden 
daha ıüç bir vaziyette olduk
larından bu2ünkü barış şartla
rının deiişmcsini isteyorlar. 
Eier bu harp temayüllerini 
Rusyaya, Avrupanın cenup ba
tısındaki ülkelere ve Çine doğru 
çevirmek imkanı olursa büyük 
Britanya harp tehlikcsind-en 
kurtulmuş olur. Harp yine ola
caktır. Fakat bu barba Büytik 
Britanya 1?irmiyecck, ondan 

'1Daily Mail,, gazetesi tarafın- tır? Macaristan Çekoslovakya-
dan ifade ediliyor. Fakat bu ya harp ilan edecektir. Fakat 
fikir& uyanlar yalnız Lord Ro- bu' de~ Jet Romanya ve Yugos-
termer ile müfrit muhafazakar· lavyanın müttefikidir. Eier 
lar dejillerdir. Hükumete ta- Fransa Almanyanın yalnız do-
raftar bazı muhafazakarlarla ğu Avrupasında kakim olma-
bazı liberallar da bu fikirde- sına deiil, ayni zamanda kü-
dirler. çük itilaf müttefiklerini ezmc-

Şu halde sulhu sine müsaade ederse bir büyük 
tahkim etmell devlet mcvkiinden düşecektir. 

Üçüncü temayül ise (Taymis) Tarih böyle bir intihar mi-
ve Observer gibi muhafazakar sali kaydetmediğinden Fransa-
gazeteler sarafnıdan ifade nm harp dışında kalmasından 
ediliyor. Parlamentoda Sir Os- şüphe ederiz. Şu takdirde, bu 
ten Çemberlayn bunu kolluyor. umumi harp karşısında fngil-

Ba temayüle göre harp ne· tere de bir vaziyet almağa 
rede çıkarsa çıksın mevzii mecbur kalacaktır. 
kalamıyacak ve yeni bir dünya Eğer büyük Britanya Holan-
harbına yol açacakhr. İngil- da, Belçika ve Fransada Al-
tere'dc bu harba sürüklene- man impriyalizmini serbest bı-

DUn Borsada 
1 ~tlar 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
349 Alyoti bi. 11 
170,5 K A Kazım 11 
l 11 Koo ittihat 11 50 
94 H Alyoti 11 75 
63 S Süleymano 11 
91 Ş Riza Halef 11 
73 H Z Ahmet 10 50 
54,5 M J T aranto 9 
32 Vitel 12 12 
6 J Taranto M 11 25 

1044 Yekun 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fiat 
537 Buğday 4 12 

65 Akdarı. 3 37 
l O Mısırdarı 4 
25 bal ye pamuk 39 

108 K Palamut 200 

12 75 
14 
13 
12 75 
12 25 
12 
11 75 
10 
13 25 
11 25 

cekHr. Bu fıkri iJcri sürenlerin rakmağı kendi menfaatine uy-
fikrince büyük Britanya sulhu gun buimnzsa Fransa lehinde 1 
kuvvetlendirmağe ve bilhassa müdahaleye mecbur kalacaktır. · Para Piyasası 
mevzii andlaşmalar sistemini Fakat bitaraf kalmak isterse bile 13-4-1935 
genişletmeğe çalışmalıdır. Zira muv;ıffak olamıyacaktır. Zira Alış 
bu andlaşmalar, mütearrizi bü- bitaraflık aynı zamanda muha- Mark 50 15 

Satış 

50 65 
610 50 tün andlaşmış devletlerin mü§- riplerle serbest muvasala de- lsterlin 605 50 

terek hareketile tehdit etti- mektir. Halbuki ne Fransa, Fr. Franiı 8 28 
&'inden, sulhu korumak için en ne Almanya lngilterc'nin düş· Dolar 80 30 

8 30 
79 60 
21 75 
10 47 
40 87 
84 80 

iyi yoldur. Bunun için Sir manlariyle ticaret yapmasını Belga 21 25 
Osten Çcmberlayn iarpta bir kabul etmiyeccklerdir fngil- İtalyan lireti 10 43 
hava andlaşmasına olduiu ka- tere ile ticari mübadeleler İsviçre Fran. 40 62 
dar şarkta da bir karşılıklı her iki taraf içi 1 kafi bir Florin 84 55 
·yardım andlaşmasına taraftar- ehemmiyeti haizdir. Zira pet· Kr.Çekoslov 5 24 
tardır. Öyle tahmin edilebilir rol, bakır ve crztık tedarikini Avustr.Şilini 23 50 

s 27 
24 

ki bunlar, büyük Britanya'nın mümkün kılar ki zafer veya 
yeni birşcy kazanamıyacaiını, hezimet buna ba~lıdır. Demek 
çok kaybedeceğini anlıyan İn- ki. Almanya - Polonya ittifakı 
giliz muhafazakar burjuvazisi- olma5a bile, harbi yerinde tut-
nin en ciddi mahfillerinin fi. mak fikri bir hayaldir. Sulh 
kirlerini ortaya atmaktadırlar. tecezzi kabul etmez. Hariciye 

komiseri Litvinf'un bu sözleri Bu üçüncü temayül şimdiki 
hakiki vaziyeti ifade eder ve 

vaziyeti çok eyi anlayanların lngiltcre'nin vereceği karar, 
hareketidir. Şarkta patlayacak 

bugünkü vaviyetin alacaiı şc
bir harbı yerinde tutmak ümi kil itibarile çok mühimdir. 
dinin ne kadar boş olduğunu lnglltere, Japonya ve 
anlamak için bir az düşünmek 

Almanyayı elinde 
yete. Oder ve Vistül nehirlerin-
den VJadivo!ltoka kadar uzanan tutuyor 

Japonya İngiltcrcden bir mil
bu sütun il<i kıt' ayı ihtiva ed:

yar dolar istikraz yapmadan yor. BöyJe geniş bir erazi üze-
rinde çıkacak bir harb Asya harbedemcz. Eğer bu istikran 

yapamıyacaiını bilirse, harbı 
ve Avrupanm mukadderatı için 
kat'i netice verebilir. hazırlamaktansa Çin ve diğer 

Uz.ak şarkta İngiltere ve ülkelerle ticari münasebetlerini 
Amerikanın a~keri kvvetlerine ıslah etmeyi tercih edecektir. 

Almanya da Şark'ta bir harp 
iş çıkmış oluı. Kundakçıların 

halinde İngilterenin Fransa ile 
beraber olacağını bilmese, ik
tisadi vaziyetin ıslahı için ba
rış sever usullere baş vurmağı 
daha tetbirli sayacaktır. 

Sovyet Rusyayı ve orada yeni 
bir hayat kuran miletleri İn,2'il
tereden ayıran hcrıeye ,raimcn 
en kuvvetli kapitalist ülkesi 
olan İngiltere sulhun tehdit 
edildiği her yerde sulh -siyasa
sını iutmeyc karar verirse biz. 
çok mes'ut olacağız. 

Bunun için İngilterenin her 
tarafta karşılıklı yardım misak
ları akdine yardım etmesi li
zımdır.Böylece kendi menfaatını 
korumuş olacaktır. Sovyet Rus
ya bu yolda ciddiyetle. ve ,2'izli 
maksat gütmeksizin lniiltere 
ile elbirliği yapmaia hazırdır. 

ümit ettikleri bir Japon zaferi 
bütün Çini Japonlara açar. Bu 
7.3feri kazanmak için Japonya 
harbı idamcye elzem olan kay-

La Dam O Kamelıa 
naldarı ele geçirmek üz~re 
Çinin Büyük bir kısmanı zabt 
etmeye mecbur olacaktır. 

Felemenk Hindistanı ve bu-
nun petrol kaynakları tehlikeli 
mıntakada bulunacaktır. Böy-
lece, japonyanııı zaferi İngiliz 
ve Amerikan scrmayesının, 
bitaraflıklarma rağmen, hezi
meti olacaktır. Eier İngiliz -
Amerikan sermayesi bitaraf
lıktan çıkarsa ya japonyaya 
karşı bir İngiliz - Amerika 
h::ırbına, yahut İniiltere Japon-

Alexandre Dumas Fils'in ölmez eserinden 
baıtanbaıa aşk ve heyecan dolu sencnın 

ıırüzd filmi. 

iktibas edilen 
en büyük ve 

Y ovnne Printeprns 
Pierrc Fresnay 
Lugne Poe 

Margucritc Gautier röllinde 
Armand Duval ,, 

Jeanne Marken 
Duval Pere 
Prudence 

il 
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Sin ;orlar birbirlerinin yüzle
r.ne baktılar. Primver bile bü
y.ık bır şaşkınlık içinde iki 
adım &Uı çekildi. Sapsarı olan 
benzi ıçimleki gözlerini Şoval
yeye uıkerek sebebini sordu. 

Ragastan başını kaldırdı. 
Gözlerile etrafındakileri şöyle 
bir sıraladı. Ve nihayet gözle
rini Primverin üzerine dikerek 
dedi ki; 

- Primver ve siz sinyorlar ... 
iyi biliniz ki aramızda büyük 
bir anlaşamamazlık ve büyük 
lıir yanlışlık olmuştur. Ben ha
kikatları gizlemesini sevmiyen 
bir adamım. Sonu ne olursa 
olsun daima doğruluktan ayrı
lamam. Ben Romaya ıreldiğim 

fiindenberi Sezar Borjiyanın 
adamıyım. 

Prens Mangredi son cümle 
karşısında kendini tutamıyarak 
haykırdı: 

- Alçak .. 
Ve bicden bire oa hançer 

kınlarından sıyrılmı, havada 
parlamıya başlamıştı. Delikanlı 

ıouk lcanlılıiı elden bırakmıya
rak sözüne devam etti: 

- Alçaklık değil Mösyö ... 
Bu sözü kabul etmem... Ara
mızdaki anlaşamamazlığın se
bebi ben değilim.. Eğer bu 
(alçak) sözünü başka yerde 
aöylemiş olsaydınız bu hakareti 
kanınızla ödeyeceğinizde hiç 
!coşkunuz olamazdı. Yaşınıza 

ve tuttuğunuz yola, ülkünüze 
ayrım bulunduğundan sizi af 

rdiyorum. 
ihtiyar 

ağ:ıından 

bağırdı: 

pren" kızgınlığıle 
köpükler saçarak 

- Ne dedin ... Ne dedin 
af mı ediyorsun? Bu ne söı: ..• 
Prens Manfredi birinci defa 
olarak böyle bir aiır ~özle 
karşılaşıyor. 

- Evet amma önce siz ba
na haksız olarak alçak dedi
niz. Siz prens değil.. Kral, 
imparator, papa hatta dünya
ya boyun eğdiren adam olıa
nız yine ben kendimi sizden 
yüksek görürüm. Yine hakare
tinize yakışan karşılığı ver
rirdim. 

Herkes bu delikanlının yi
jıitliğine bayılmışlardı. Primver 
yürejıinin çarpıntısını tutamı

yordu. Prens Manfredi dudak
larını yiyordu. Kısa bir cümle 
ile: 

Maksadınızı anlatınız .. 
Dedi. 

Rarastan yüzünü Primvere 
döndürerek dedi ki: 

- Madam size yolda rasrel
mek saadetine kavuştuğum vakıt 
daha doğrusu bildiğiniz papazla 
aranıza girdiğim zaman birbiı i
nize olan düşıııanlığın dereceıini 
tanımıyordum. Be o dakikada 
.. azifemi yaparken gördüğüm 
ııten dolayı Sezar Borjiyanın 
intikamına çarpılacağını da dü

şünmemiştim. Eğer böylf! bir 
kerkuyu sezmiş olsaydım haya
tımı da ortaya koymayı büyüle 
bir şeref sa yardım. Ne yazık 
ki bunu bilmiyordum ve bunun 
içindir ki biraz önce beni yük

selten sözlerinize layık deii
lim. Şurasını da açıkça ortaya 
'oymalıyım ki ben fakir bir 
kimsesiz adamım. İtalyaya yal
nız Sezar Borjiyanın yanında 
iş '>ulınak için geldim ve Sezar 
Borjiyanın yanına srinfün. 
Onun eli altındayım... O 
bana umduğumun kat kat 
üıtünde yer verdi. Kendisi ne 
kadar zalim ve alçak sayılırsa 
sayılsın benim için çok eyi bir 
inaandır. Onun alçaklıiını sröz
lerimle srörüb denemedikten 
ıonra nankörlük yapamam. 

Pren• söze karışdı : 

Şu halde buraya ve bi
zim aramıza niçin sokuldunuz? 

- A~la ! . Hiçde sizin dü
~ündüğünüz ribi değil Hono
rum üzerine yemin ederim ki 
Borjiyanın düşmanlarile karşı
laşacağımı bilmeyordum. 

Bu sırada sözü Primver al
dı : 

- Sevgili sinyorlar Şövalye 
Dorarastanın hakkı vardır. 
Kendisinin burada bulunuşu bir 
anlaşaınamazlıktan doğmuştur. 

Bunu da ben yaptım. Mösyö 
Dö Şövalye buradan çekilip rit
mekte serbestsiniz. Burada 
gördüklerinizi Teya işittikleri

nizi hiç bir kimseye söylemi
yeceiinize dair bize söz ver
meniz yeter. 

Raırastanın benzi uçtu. Sap
san k~sildi. Taparcasına sev
mekte olduğu ırenç kızla artık 
arasında bir uçurum açıldığını 
sezmişti. Buna da kendisi se
bebiyet vermiş değildi. Nasıl 

olduiunu bile kavrayamamıştı. 
Ağzından şu kelimeler dökül
dü: 

- Sizi de affediyorum ma
dam ! Nasılsa burada karfı
laştığım ve işittiğim sözleri 
kimseye söylememekliğimi ben 
den istiyorsunuz ve bunun için 
de benden yemin bekliyorsu
nuz. Demek ki yeminsiz bana 
inanınız yoktur. Bu da bana 
karşı bir hakarettir. Bununla 
beraber ilave edeyim ki yalnız 
siz istediğiniz için rördükleri
mi ve işittiklerimi kimseye 
ıöylemiyeceğime dair söz ve
riyorum. Bir Fransız şövalye
sinin verdiği söz namusu de
mektir. Namus ise hayatından 
yüksektir. 

Etraftakiler Şövalyenin bu 
çetin sözlerinden ve iyi düıün
celerinden şaşkınlık içinde idi
ler. Hep birden başlarını eğ

diler. 
Raırastan bu hürriyet yiiit

lerinin yurt sever adamların 
selamlarını boynu bükük kabul 
etti. Hepsini birden selamlıya
rak relcliği yeldan çıkıp sritti. 

Buz gibi donup kalan Prim
ver Şövalvenin arkasından 
uzaklaşmasına bakıyor. Bu sri
diş anasının ölümü ile parçala
nan kalbini bir kat daha sıkı
yor. eziyordu. 

Anasının kucağına atılıp ba
şını röğsüne dayayarak hüngür 
hüngür ağlamak istediği zaman 
kirpiklerine hücum eden dam
laları kahramancasına bir souk 
kanlılıkla tutabildiği belde 
şimdi o ıröz yaşların fazlasile 
akmak gerekleştiğini yüreğin

den seziyordu. 
.ı.,·ouu r,,,. 

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

Fransa yeni 
Kontenjanı 
T azc soğan gümrük 
Resmi arttırıldı 

Türkofise relen malümata 
röre, Fransanın yeni kontenjan 
kararnamesi çıkmıştır. Evvelki 
kontenjan devresinde fazla 
ihracat dolayısile bu devred~ 
ülkemize keçi ve oğlak derisi 
içın kontanjan ayrılmamıştır. 

Fransa, taze soğanlar üze
rinden aldığı gümrük re9mini 
arttırmıştır. Bundan böyle taze 
soğanın yüz kilosu üzerinden 
genel tarifeye göre seksen ve 
:?S2°arİ tarifeye JrÖre de kırk 
frank resim alınacaktır. 

Yol da bulunan soğanlar için 
eski tarife tatbik edilecektir. 

Esrar 
Servilimescidte oturan Ah

met o&-lu Hasanın araştırma 

memurları tarafından üzeri 
aranmış ve 7 gram esrar bu
lunmuştur hakkında kanuni 
ııııuameleye ba,lanmı•tır. 

23 • . ısan 
Çocuk haftası 
Hazırlıkları 

Hez sene 23 Nisanda yapıl
makta olan çocuk bayramı için 
alakadarlarca ş . mdiden hazır
lıklara başlanmışt:r. 

23 Nisan salı günü mektepli 
çocuklar tarafından cumhuriyet 
meydanında At:ııtürk kurcağı 
önünde büyük bir geçit resmi 
yapılacak ve çocuklar tarafın
dan söylevler söylenecektir. 
Hafta içinde çocuklara çok 
neşeli ;:-ünler yaşatılacak, ilk 
mektcplerd::: temsilı.:r verilecek 
ve talebe sergileri açılacaktır. 

Bu sergilerde talebenin eser
i ri teşhir edilecektir. 

Çocuk haftası esnasında 
ıebrimizdeki sinemalar talebe 
seansları tertip edecektir. Traın 
vaylar ve körfez vapurları ço
cuklan ücretsiz taşıyacaklardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Zabıta llabereri: 

Kolunu çıkarmış 
Bostanlıda Mektep sokaiın

da oturan İbrahim oilu balıkçı 
Salih ve Ali oğlu Haşim ara
sında çıkan kavgada Salih Ha
şımı döimüş ve kolunun çık
masına sı:bebiyet vermiştir. 

Buda ,akamı 
Alsancakta Ali oğlu Şevki 
adında birisi elinde bulundur
duğu benzini Mehmet oilu 
Caferin bacakları arasına 

atarak hafif surette yanmasına 
sebebiyet yerdiğindan yaka
lanmıştır. 

Şakadan kızmıt 
Çukurçeşmede hacı Ali efen

di caddesinde Hasan oğlu Mus
tafa kaçak et götürüken lbra
him oilu Mustafanın "kolcular 
geliyor" diye latife etmesinden 
kızarak biçakla sol gözünden 
yaralamış ve yaklanmıştır. 

Bir teneke zeytlnya§ı 
Karantina duygu sokağında 

eturan Hayım oğlu Avramın 
evine sriren bir hırsız tarafın
dan bir teneke zeytinyaiı 
çalınmıştır. 

Kız kaçırmak 
Karşıyaka'da Zafer sokaiın

da oturan bayan Vasfiye po
lise müracaat ederek 17 ya
şındaki kızı Azize'nin Soukku
yu' da oturan arabacı Halil oğlu 
Kadri tarafından kaçırıldığını 
tikayet etmiştir. Zabıtaca tah
kikata başlanmıştır. 

Polise hUcum etmiş 
Kuşadasının İstiklal köyün

den İsmail oğlu İhsan sarhoş 
olarak umumhaneye srirmek 
i~temiş ve mumanaat eden polis 
nokta memuru bay Nuriye hü
cum ve silahını almağa teşeb
büs etmiştir. Mütecaviz yaka
lanmıştır. 

Yaralama 
İkinci Beyler sokağında Ali 

Reşat ile Hüseyin oilu Musa 
arasında bir kayış meselesin
den çıkan kavgada Reşat odun
la Musanın başından yaraladı
&ından yakalanmıştır. 

Bir tddla 
Damlacıkta oturan Abmei 

o~lu Mehmet, evine teklifsizce 
giren Emrullah kızı Fatma ta
rafından sandığının içinde bu
lunan 50 lira parasile 40 lira 
değerind bia pantatifinin ça
lındıiıni iddia 'tmiştir. Zabita· 
ca tahkikata başlanmıştır: 

Blslktet kazası 
Dün Karşıyakadan İzmire bi

sikletle ve sü;'atle gelmekte 
olan Necmiddin oğlu Necati 
Sokoni gaz kumpanyası yanın
da Karşı taraftan gelen Alinin 
idares:ndeki arabaya çarpmış 
ve karnından yaralanmıştır. 

Yankesici ilk 
Geri tütün kumpanyası ya

nında bayan Afetin 341 kuru
şunu yan kesicilik suretile ça
lan sabıkalılardan Salim kızı 
dudu yakalanmı~tır. 

- Baştnarı btnncf sıııuıede -
!aşma temayüllerine ve yeniden 
büyük devletlerle te,riki mesai 
uzu~una bir delil rörmekte
dirler, Fakat bir çokları Al
man yanın hareketinde hakiki 
bir kıymet olmadığı kanaatin
dedirler. Çünkü ademi tecavüz 
misakını imzalıyanlar sadece 
ezcümle Kellog misakı sribi 
evelki teahhütlerini tazeliye
ceklerdir. Y ıı.lnız bir karşılıklı 
yardım anelaşmasının fiili bir 
ehemmiyeti \'ardır. İngiliz hü
kümeti Almanyanın vazih dü
şünceleri hakkında malümat 
alacak, fakat bundan bir ne
tice beklemiyecektir. 

B. Lava! tayin edilen tarih
lerde Fransız -Sovyet anlatma
sını imzalamak üzere Mosko
vaya gidecektir. Bu anlaşmanın 
kat'i maddeleri Cenenede 8. 
Lava! ile B. litvinof arasında 
tespit edilecektir. 

Konferans hava misakını ve 
ezcümle İtalya ile İngiltere 
arasındaki karşılıklı yardım şek
lini tetkik ederek mesaisini 
bitirecektir. Bu itibarla konfe
ransın busrün bitmesi süphesiz
dir. 

lnglllz gazetelerlnln 
heycanlı yazıları 

LONDRA 13 (A.A) - Bü
tün matbuat heyecanlı baılık
larla Almanya'aın şarkta bir 
ademi tecavüz misakı imza et
meğe hazır olduğuna dair Sir 
Con Saymen tarafından yapı
lan beyanatı neşretmelctedir. 

Gazetelerin ekserisi bu be
yanatı çok büyük bir terakki 
eseri olarak saymakta ve siya
ıi haTanın daba ziyade eyileş: 
liiine bir örnek olarak sröster
mektedirler. 

Deyli Meyi ıraı:etesi Sir Con 
Saymen tarafıadan sorulan suale 
Almanyanın verdiği bu cevabın 
konferansca elde edilen büyük 
netice olduiunn kaydetmekte
dir. 

Mezkür gazeteye göre Al
ınanyanın bu cevabı Strezada 
Fransa tarafından Cenevrede 
Almanya aleyhine ileri sürülen 
ithamat meselesi bertaraf edi
lince, Almanyamn claha ıreniş 
bir ko,,feransa iştirak hususun
daki iyi niyetlerine bir delil 
olarak telakki edilmiştir. 

Deyli Herald ırazetesi Alman 
cevabının Londra tebliği esa
sına göre umumi bir anlaşmaya 
yeniden yol a.çabileceğini söy
lemektedir.Bu ıuretle Almanya 
bütün hukukunu haiz olarak 
kuvvetli ve mü,terek bir mü
dafaa ııistemi kurulmasını ırö-
7eten esere serbestçe iştirak 
etıneie davet edilecektir. 

Bütün ırazeteler içinde yal
nız Deyli T elıraf Alman ce
vabınıu büyük bir terakki eseri 
olmadığını ve maamafih AI
oıanya'nın Fransa - Sovyet 
Rusya ve Çekoalsovakya ara
sında imza edilmek üzere olan 
mütekabil müzaheret miaalcıru 
Avrupa sulhu teıkilatına ait 
diier meselelere yardım husu
sunda bir mani addetmeuijıinı 
yazmaktadır. 

Röyter yeni vaziyetin Berlin 
ile Londra arasında yeni bir 
takım müzakerelere yol aç
ması ihtimal dahilinde olduiu
nu bildirmektedir. 

Sir Con Saymeııin beyanatı 
isbat ediyor ki fnriltere her 
hangi bir karar almadan önce 
Almanya ile rörüşmeleri devam 
ettirmek fikrindedir. 

Atmanlar ne diyorlar? 
Berlin, 13 (A.A) - Deubche 

Allıemeina Zoitung, Almanya
nın bir şarlc ademi tecavüz 
misakına iştiralc hazır olduğu 
suretinılelci beyautmı muralı-

hasların kuvvei maneviyelerir:i 
mühim surette yükseltmif olan 
müsbet bir hadise olarak tavsif 
etmektedir. 

Lokal Anzeirer, İngilterenin 
kendi noktai nazarına sadık 
kalmış olduiunu yazmaktadır. 
Almanya'nın Avrupa sulhunu 
temini hususunda teıriki me
sai de bulunması tehlikeye ilka 
edilmemek şartıyle üç devlet
ten her birinin bazı tadilat ile 
kendisine has yolu takip ede
bileceği ih.szs olunmuştur. Bu 
ıazetc diyor ki : 

Konferansın dünkü çetin mü
cadelelerden sonraki müzake
ratını hülasa etmek li:ı:ım re
lirse lnriltere tarafından valci 
olan tavassutun ortalıiı tenvir 
etmiş olduğunu söylemek İcab 
eder. Şu halde konferansın 
Avrupanın havasına yeni bu
lutlar getirmesinden korkmak 
do&-ru değil idi. 

Berliner Tageblat diyor ki: 
Konferansın ikinci gününe 

o.it müzakeratı hulasa etmek 
icabederse denilebilir ki F ran
sanın uluslar kurumu ne:ıdin

deki teıebbüsü meselesinde 
lnırilterenin tavassutu büyük 
bir muvaffakiyet kazanmıştır. 

Uluslar kurumu konseyinin 
üç devletin vesayası mucibince 
bilhassa Almanya aleyhine mü
teveccih bir karar almaktan 

vazgeçmesine ve meselenin 
umumi surette serdedilecek bir 
mütalea ile ta.afiye edilmesine 
muhakkak nazarile bakılabilir. 

Almanya uluslar kuru
muna ne şartla 

girecek? 
Londra, 13 (A.A) - Streza 

konferansı hakkındaki havadis
leri tahlil eden Taymis raı:e
tesi diyor ki: 

Üç devletin Almanyayı m ·: :;
takbel konuşm'!lara devet et
mek arzuları aşıkardır. Avrupa 
itlerinin yeniden tanzimi bu 
şekilde mümkün olacaktır. Al
manya müsavi hakları olan 
bir millet tanınmadıkça ha
kiki bir ıulha varmak im
lcinsızdır. Almanya istek
lerini henüıı: tam bir şekilde 
ıöylemenıiştir ve hukuk müıa-

Müstahdemlerin 
İstidası 

lstanhulda tatbik edildiii 
ribi mağaza ve ticarethanelerin 
muayyen bir saatta kapanması 
için mağazalarda çalııan memur 
ve müstahdemler bir kaç ay 
evvel belediyeye bir istida ile 
müracaat etmiştiler. 

Bu müracaata müsbet bir 
cevap vermek salahiyetini ken
disinde göremiyen helediyemiı; 

müzakereleri neticesinde tek
lifli it kanununu hazırlamakta 
bulunan ökonomi bakanlığına 
bildinneği kararlaştırmı,hr. 

lstidalarına bu yolda bir ce
vap alan müstahdemler beledi
yenin Ankaraya bildirdiiinden 
başka aralarında ğeae imzala
dıkları bir istirhamnameyi ölco
nomi bakanlığına 11"öndermit
lerdir. 

iş kanununun tanı kamutaya 
rönderildiği bir zamanda ya
pılan bu teşebbüsün nazarı 
dikkate alınması muhtemeldir. 

Atlı spor 
Manej yeri 

Fırka vilayet ba~kanı Bay 
Avni Doianla belediye reısı 

Bay Behcet Uz, Bay Evliyazade 
Refik ve mimar Bay Mesut 
dün öileden sonra Burnavaya 
giderek atlı sporun Manej ye
nnı teftiş etmi~lerdir. 

;Sahife 

vatını elde ettikten sonr 
istekleri söyliyecektir. 
müsavi bir kuvvet olarak ta 
madıkça hiç bir nokta ay 
lanmıyacaktır. iki bayati 
tanın şimdiden halledilmesı 

zımdır. 

Almanyanın uluslar kuru 
nr dönmesi için koşacağı ş 

lar mutedil olacak mı? 
Muhtemel bir mütcarr 

planlarını bozacak en iyi 
niyet sistemi hangisidir? 

Avusturyanın tstlk 
Streza 13 ( A.A ) - Ro 

B jansından : 
Avusturya'nın istiklalini 

min edici andlaşma pro 
hazırlanır hazırlanmaz Alm 
ya'nın • reyine arzedilecelc 
Konferansın Fransa' aın ulu 
kurumu konseyine Taki mü 
caatına dair olacak müzake 
leri bu müracaatın kendin 
ziyade ileride berhanıri 

muahedenin tele taraflı fes • 
mani olmak meselesine taal 
eder. Müeyyedeler mesel 
mevzuu bahsedilmemiştir. 

Uluslar kurumun 
STREZA 13 ( A.A ) -

vas Ajansından : 
Üç devletin üzerinde 111u 

bık kalacakları karar ulus! 
kurumu konsoyinde kabul e 
lirse uluslar kurumu Almany 
nın teşebbüsünü manen takb 
ettikten başka üç izadan m 

rekkep komite teşkilini tek 
edecektir. Bu komitenin va 
fesi istikbalde muahede'erin 
mali ceza letbirlerin tetki 
suretile bir taraflı ihlali 
mani olacak usulleri araştır 

caktır. Konferans bay Muss 
lininin nazilerin Avusturya i 
tildaline karşı teşkil ettikte 
tehlikeden bahseden sözleri 
dinlemiştir. Konferans Fran 
ile İtalyanın himayelerinde b" 
ademi tecavüz Te ademi m 
dahale misakına varmak içi 
Avuıturyanın bütün komşula 

rile müzakerelere devam edi 
mesinin münasip olacaiı kana 
atını izhar etmiştir. Yakınd 
alakadar devletler arasınd 
hususi bir konferan: toplan .. & 

sı muhtemeldir. 

Milli Hakimiyet 
Bayramı 

Hakimiyeti milliye bayramı 

olan 23 nisan salı ve 24 nisa 
çarşamba günü mektepler ka 
palı olacak ve bütiın mektep
lerde milli hakimiyet hakkında 
talebeye maliımat verilecektir. 

Tayinler 
Bornova orman muhafaz 

memuru bay Ömer Güveıı 
terfian Kordon muamelat me
murluğuna, Kordon memuru 
Akif Çatallcaya naklen Borno
va ve Karşıyaka orman mua
melat memurluiuna, K~mer or· 
man muamelat memuru bay 
Ahmet Cevdet Güzelyalı or
man muamelat memurluğuna, 

Güzelyalı orman muamelat me
muru bay Nuri Kemer orman 
muamel$t memurluğuna nakle.o 
tayin edilmişlerdir. 

Fen dairelerind 
Dahiliye bakanlığından vila

yete gelen bir tamimde mc· 
murin yerleri değiştirilen baş 

mühendis ve mühendis vekille
rinden bir çoklarının kendi 
zamanlarına ait fenni evrakı 
ve saireyi yerlerine relenlere 
devretmeden yeni vazifelerin• 
gittikler bildirilerek devir mu· 
amelesini yapmıyan mühendir 
lere harcırahlarının verilmeme•İ 
ve haklarında inzibati cezalat 
verileceii bildirilmiıtir. 



-
Osına lıcadan Türkçeye k~rşılıklar kılavuzu No.16 

1-ö T"" k U !ın:ı•ıl~r ~ ur çe köklerden gelen sözlerin karşısına (T.Kö) beldeği (alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile 
2 _ '~·Zı~ (mutahassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 
3 _ K~n'.. konan karşılıkların iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, Fransızcalan yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 

lJUK.Uı</İ ok~ Türkçe olan kelimelerin bugi;nkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır. ASLI AK olan HAK, aslı UGÜM olan 
• T urkçe ÇEK kö•k•ülCn::!'de11nD'iigiııe•le•nlllliŞlıııE-K•ILmııigiıi:ıiıbıiii. ___ .. , __________ al __ :m 

Terekk""b ._ - • 
'anmak _ ( etınek - Katım- Hanedan - Dinasti (T.Kö.) Müteharrik - Oynar Mahremiyet - Gizlilik, öz-

Örnck· Fr.) Se composer Hane halkı - Evgil Ö rnek: Müteharrik sandalya· detlik. içli dıtlılık - (Fr.) Con· 
ınüveı ı· .. :

1 
Su müvellidülma ile Hane berduş - Yersiz yurt- O ynar sandalya. {;dence, intimete 

Jau bu ö etler _ Su . ın~zadan terekküb suz Müteharrik - işler rnek: Bu dosyanın mahre-
katıınl ıdroıenle oksijenden Hanüman - Ocak, evbark • Örnek: Buharla müteharrik miyeti - Bu dosyanın gizliliği. 
"'O•c ~nınıttır - L'eau se com· Hanis olmak - Anhıymak- makine - Buğarla işler makine iki arkadaş arasıddaki mab-
1 , • ., c l'hydreıene et de (Fr.) Violer le serment Müteharrik bizatihi - Kendi remiyet • ıki arkadaş arasındaki 

,_, yene. Hepishane - Hapsevi işler özdeşlik. 
H ı '~s - Kurtuluş, kurtulma Haps - Hapis (T.Kö.) - (Fr.) Örnek: Müteharrik bizatihi Mahremane - Gizli olarak -
H 'etmek - Kurtarmak Prison makineler, büyük bir terakkiye (Fr.) Confidentiellement 
L• a ' olmak - Kurtarıcı Mahpus - Kapsık vasıta olmuştur - Kendi icler Örnek: Bunu size mahre-
cıa l · • 

·<. •! t - Tatlılık Hapsetmek - Hapsetmek makineler, büyük bir ilerle- mane söyliyorum - Bunu size 
Hale - Ayla (Fr.) Emprisonner meye araç olmuştur. gizli olarak aöliyorum. 

ce Halef - Ardıl - (Fr.) Suc· Mevkuf - Tutsak - ( Fr. ) Gayri müteharrik - Oyna· Mahremi esrar - Gizdeş -
sseur Deten maz, kımıldamaz, hareketsiz (Fr.) Cenfidcnt 
~alel - Bozukluk Tevkif -Tutsam· (Fr.) Ar· Örnek: Gayri müteharrik bir Harir - ipek 

ali - Boş restation, dctention cisim gibi durdu - Kımıldamaz Harita - Harta 
H.li - Boşluk Tevkif etmek- Durdurmak, (oynamaz) bir cisim gibi durdu. Has, mahsus - Özıü - (Fr.) 

~ ~~ııı - Yumuşak, yavaş Alıkoymak, tutsamak • (Fr.) Kuvvei muharrike - lşletg e Propre a 
Ö 1 - Katıksız Arreter, detenir (Fr.) Force motrice Örnek: Onun kendine has 
• rnek: Halis kahve, halis Tevkifhane - Tut.alık Örnek: On dokuzuncu asrın bir yazısı var • Onun kendine 

fa! • Katıksız kahve, katıksız Hir - Diken kuvvei muharrikesi buhar . idi. ÖZffÜ bir yazısı var - il a une 
>'•ı. Har - Yakıcı, sıcak Yirminci asrın iş letıesi buhar maniere d'ecritue propre a lui 

Hr •ıs - Karmaç - (Fr.) Alli- Hararet - Sıcaklık, ateş· idi, yirminci asrın işletgesi Tahsis etmek- gözıülemek 
aıe (Fr.) Chalcur, fievre elektriktir. (Fr.) Affecter, consacrer, reser· 

Mahlüt - Katııık Örnek: Hastanın harareti Tahrik - Harekete ıetirme, ver, destiner, allouer. 
Örnek: Mahlut yai • Mahlut var - Hastanın ateşi var. kııkırtma, uyandırma, işletme Örnek: Bu mağazanın kirası 

Yaı. Suhunet - lıığ - (Fr.) Tem· Tahrik etmek - Iıletmek vcrıriye ırözıülenmiştir - Le lo-
Halk - Halk (T.KIS.) - (Fr.) perature Örnek: Vapurun çar hını tah- yer de ce maırasi11 eıt affecte 

Peuple Hararetli - Sıcak, ateıli - rik eden buhardır - Vapurun a l'impöt 

(F Halketmek - Yaratmak - (Fr.) Chaud, ardent çarkını işleten buhardır. Hassata11, bilhusa, alelbu-
r.) Creer Örnek: Hararetli aaam • Tahrik etmek - Uyandır- sus - Hele, yalnız 
Hilkat - Yaradılıı - ( Fr.) Atetli adam. mak Hassa, hasiyet, hususiyet -

Creatioa Hararetlenmek - Ateşlen- Örnek: Vatanperverlik hissi· Özırüllük - (Fr.) Propriete, par· 
Halik - Yarataa - ( Fr. ) aek yatını tahrik etmek (harekete ticularite 

Createur Örnek: Bugünlerde siyasi getirmek) - Yurdseverlik duy· Ômek: 1 ·Madenlerin has-
Mahliık - Yaratık - ( Fr. ) konuşmalar pek hararetlendi • ıusunu uyandırmak. sası - Madenlerin cnıülüğü - La 

Creature Bugünlerde siyasal honuımalar Tahrik etmek - Kışkırtmak propriete des metaux 
Ham - Ham pek ateşlendi. Örnek: Fransada mensucat 2 - Mesaiperverlik onun 
Hamakat - Beyinsizlik Teshin etmek - lsıtmek amelesini tahrik edenler tevkif mizacındaki busu.siyetl~rden biri 
Hamaili - Arkuru Harab - Yıkık, barap(T.Kö.) olunmuştur - Fransada dokuma idi - Çalışkanlık onuu özırtilük-
Hame - Kalea (T.Kö.) (Fr.) En ruine işlerini kışkırtanlar tutulmuştur. !erinden biri idi· L'amour du 
Hamız - Ekıit - (Fr.) Acide Örnek: Harab bir ha11e - Yı- Tahrik etmek - Harekete 
Hamil - Tqıyaa, ırötürca, kık bir ev · Une maison en getirmek - (Fr.) Mettre en mou-

ıebe, yüklü reinc 

Hamile - Gebe Harabi - Yıkım, yıkkıalık, 
Hanıuıe - Ytık-(Fr.) Charıre haraplık - (Fr.) Ruine 
Mahmul - Ytıklü Örnek: Memleket içi• hara· 
Hamul - Dayan a biyi mucib olur - Yurd için bir 
M·· t h i 11 

u e a111mil - Dayanır k 1- yıkım (yıkkınlık) olur • Ce sera 
•rı~ ' a la ruine pour le pays. 
d ?.~:;ak: Lltifeye ııafttehaaaıil Harap etmek, tahrip etmek -
eıı ır ·Şaka kaldırmaı:·Acı- Yıkıluıak, haraplamak - (Fr.) 

ya aıütehammildir _ Acıya tıla- Ruiner. 
Yanırl Örnek: Şiddetli bir zelzele 

Tahmil etmek - Yllldemek bütün köyü harap (tahrip) etti-
T ahaıamül etmek - Dayan- Şiddetli Dİr depreme bütü11 

malı:, çekmek, ıütlirmek, kal- köyü yıkıladı - Un tremblemeat 
dırmak de terre violent a detruit tour 

Örnek: Bu kadar eziyete ta- le vilage. 
haınmü) edilaıez - lu kadar Harabe - Yıkı ( Fr. ) Les 
eziyete dayanılmaz - Bu ha
yata tahammül edemiyorum -
~~ hayatı çekemiyorum - Bu 
~ln bu kadar müzakereye ta· 
k amınülll yoktur - Bu i' bu 

d
adar •öylefme götürmez (kal
ırınaz), 

Mulcavemet - Dayanık 
Mukavemet etmek - Da

Y•nmak 
Mükavim, mukavemetli 

Dayanıklı 
Hamle - Atılım 
Hamletmek (Bak: atfetmek)

Ve~mck • (F r.) - Attribuer 
• Örnek: Başımın ağrısını so· 
ıruk a lgınlığına hamlediyorum • 
~.aşımın ağrışım soğuk alıınlı
i•na veriyorum. 

Kaınri - Kızıl 
Hançere - Gırtlak 
Hande - Gülme 
Handan - Güley 
Handan olan - Güleıen 
Örnek: Hande insanda me-

serretin bir aliimetidir. Handln 
bir yüz, gör..,nin de yüreğinde 
inbisat verir. Haadan olan in
sanlu, her yapacakları işe gö
nül rahatlıiı ile el vururlar -
Gülme, insanda sevincin bir 
bcldcğidir. Güley bir yüz, gö
renin yüreiine açılma verir. 

1 
Gülc2en in!anlar, her yapacak
•rı işe ıönül rahatlı iı ile el 

•ururlar. 
Hane - Ev 

ruines 
Örnek: Balebek harabeleri -

Balebek yıkılan • Les ruines de 
Balebek. 

Mütrifi harab - Kaişak • 
(Fr.) Qui menace ruine, delabre, 
ruine 

Örnek: Müşrifi harab bir 
hane - Kağıak bir yapı - Une 
battise qui menace ruine ( de
labree ruioee) 

Müşrifi barab olmak - Kai
şamak 

Örnek: Müırifi harab olan 
ebniye - Les. bitis ses quı me 
nacent ruine 

Tahribkar - Yıkıcı - ( Fr. ) 
Destructeur 
Örn~k: Tabribkir bir tesir 

icra etti - Yıkıcı bir etke yaptı· 
il a fait un effet destructeur 

Harb - Harp (T.Kö.) • (Fr.) 
Guerre 

Harcetmek, sarfetmek 
Ha camak 

Harç - Harç 
Hı&re - Menevi' 
Harelemek - Menevişlemek 
Hareli - Menevişli 
Hareke - Hareke 
Hareket - Hareket (T.Kö.) 
Hareketi arz - Depreme 
Seriülhareke - T ezgi der 
Muharrik (amil anlamına) -

Etke - (Fr.) Mobile 
Muharrik - Elebaşı 

Örnek: İsyanın muharrikleri
A7ının clebasıları. 

vement • 
Örnek: Makineyi tahrjk etti-

Makineyi harekete il"ctirdi. 
T ahrikimiz - Kışkırtıcı 
T abrikit Kışkırtım 
Harf - Harf (T.Kö.) 
Harfendaz - Lafatan 
Harhara - Hırıltı 
Hariç - Dıı. dııarı 
Dahil - Iç 
Harici - Dıı 
Örnek: Harici 

yöney • Hariciye 
bakanlıiı. 

Dahili - iç 

cephe· Dıt 
vekaleti - Dış 

Örnek: Dahili cephe - lç 
yöney - Dahiliye vekaleti - iç 
Bakanlıiı 

Haricen - Dıştan, dışarıdan 
Harif - Göz: 
Harifane ( Bak: arifane ) -

Ortaklasa 
Harika - Tansık 
Harikavi - Tansılı 
Harikulade ( fevkaliide ) -

Görülmedik, işitilmedik, duyul
madık 

Örnek: 1-Harikulade (fevkal
ade) bir basiretle - Görülmedik 
(işitilmedik) bir öngörürlükle • 
Avec une clairvoyance extraor· 
dinaire. 

2 - Görülmedik, işitilmedik 
şey - Une chose inouie. 

3 - (konuturken) harikulade 
fevkalade yerine: - Olur şey 
deiil • C' est extraordinalre • 
Olınaz şey - C'est merveilluex. 

Harikulade ( fevkalade ) -
Üsnomal • (Fr.) Extraordinaire, 
inoui, merveilleux. 

. Örnek: Harikulade bir siy -
Üsnomal bir çalışma - Un tra
vail extraordinaire. 

Harim - Gizey, avlu - (Fr.) 
Sanctuaire, enceinte sacree 
enceinte 

Örnek: Ev, insanın harimidir· 
Ev, insanın gizeyidir - La mai
son est le sanctuaire de l'honıme 

Mahrem - Gizli, özdeş -
(Fr.) Confidentiel, intime 

Örnek: Mahrem evrak - Gizli 
kiiıtlar - Pieces confidentiellcs . 

travail fortnait un deı particu
larites de son caractere. 

Cevher - Öz - (Fr) Subı- ·· 
tance, eueııce, foııd 

Aaliyet - Özgünlük • (Fr.) 
Oringinalite 

Örnek: Bu yazıda bir aaliyet 
ırörünüyor - Bu yazıda bir öz
günlük görünüyor - On remar
que de !' originalite dans cet 
article. 

Aıll - Özgün - (Fr.) Oriııi· 
nal 

Hususi, şahsi, zati - Özlük· 
(Fr.) Personnalite 

Örnek: Yüksek bir falısiyet
Yüksek bir özlük - Une baute 
peuonnalite. 

Hasad - Biçme 
Hasad etmek - Biçmek 
Hasar - Zarar (T.Kö.) 
Hasbihal - Söyleşi, söyleı-

mek, söylet (monoloi anlamına) 
Mubahase etmek (Münakaşa 

etmek) - Aytışmak, çatıımak 
Mü':calame, muhavre - Ko

noşu, konuşma 
Münakaşa ( Mubahasa ) -

Aytışma 

Muhabere - Haberleşıı.e, 

yaZlşma 

Müukere - Göriifme, ı-ö· 
rüşüş 

Müzakere - Bel:etim (Okula 
terimi) 

Mr.zakereci - Belletici 
Müzekkere - Asbitik 
Taatü efkar - Oylaşma 
Tezekkür etmek - GörÜf· 

mek 
Tez kere (T abrirat) - Bitik 
Hasbeliktiza (Bak: lktiza)-

Lüzumundan dolayı 

Hasebiyle - Dolayı, ötürü 
Örnek: Böyle olmak hase

biyle - Böyle olmaktan ötürü 
böyle olmak dolayısiyle 

Haseb (Bak: Neseb) 
Hased dmelc. (Bak: Gıbta)

Kıakanmak, günülemek. 
Örnek: 1 - Bana hased ede-

ceiine ıen de bir baltayıt sap 
olmağa çalış - Beni kıskanaca
iına sen de bir baltaya aap 

2 - Hased etmek, ııbta et· 
olmağa çalış. 

meğe benzemez • Günüle•ek 
İmrenıncii-e benzemez. 

4'ahlfe 7 

ikinci Hafla : 

At koşuları 
KOŞULARA HALKIN ALAKASl 
GÜNDEN GÜNE ÇOGALIYOR 

- 1 -·--B<ı~ lnt'<ı/i 2tnl'ı RD lıifniP- Bunun için l: u koşuyu ıey· 
ki yerli yarım kan lnıilız at redenler iki ıruba aynlmışlıır· 
ve kısraklar arasında yapıldı. dı. Münakaşal ar ve gilrültüleı 
Me~afesi (1,600) metre idi. bitmi, değildi. 

Birinciliği Bay Abmedin ye- Pari mütüel oynıyanların biı 
tiştirdiği yarım kan İnıiliz: çoğu Sada diye bağınşıyorlardı 
(Ceylan) admdaki al lu11aiı Her keste Sadaya karfı ye· 
aldı. (295) lira kazandı. taıı- nilıııiyen bir sevgi vardı. Sa· 
dı_ğı aiırlık 55 112 kilo idi. danın 62 kilo a_ğırlığına karf· 
Duree: Bir dakika, 51 112 sa- Aldervi,in aiırlığı 59 kilo idi. 
niye bir langördllr. Bu ıki hayvanın son koşudı 

ikinciliği: Bay Rüıtem'in adam akıllı boğufacakları bek· 
(K. Nona) sı 56 112 kilo a;ır- leniyordu. Kampana çalıncı 
lıkla kazandı. Antrenörü Bay her kes tribunlara ve yerlerint 
Rüstem, cokey Bay İhsan' dır. koştu. Ortalıkta çıt yoktu. Seı 

Üçüncülüğü Bay Ahmedia 1ada kesilmişti. Her kes (Sada: 
(yıldırım) adındaki yarım kan nııı, nefesini dinliyor gibiydi. 
lniiliz doru atı almıttır. Ant- Starterler hareket işaretini ve· 
reaörü Ahmet, cokeyi Harvattır. riace mUthi' bir gUrUltll loat· 
(Yıldırım)ın bu koıuyu kaybede- )adı . Kadınlar, çocuklar ve her 
ceıfini kimse tahmin etmiyordu kes haydi Sada, yap Sada 
(62) kilo ağırlık fada gelıniı- (Alderviş) önde hayır, hayır! 
t ir. (Nona) bu kazancını Ihsan Zeybek önde diye baıırışıyor-
beye borçludur. !ardı. 

DördUncU kOfU Halbuki hervakıt yaptıtı 
Dört ve daha yukarı yattaki ıibi ilk çıkışta en sonda ıiden 

pürsan İnıiliı: at ve kısraklar (Sada) bir aralık halkın aizıa· 
ar .uında 2,200 metre distanı da; eyvah koşuyu kaybediyoı 
üzerinde yapılmı,tır. diye bir telliş ve üıUntü do-

Bu koşuda ( Goser ) in lca- laşdırdıktan sonra birdenbirt 
zanması bekleniyordu. Bunuala viteslerini açtı.Frenini kuyruğu -
beraber ( Bekir ) ile araların- na taktı . Graf-Jeplin gibi Al· 
da çetin bir dö.ii'üşme oldu. denişle diğer komşularını pek 
Bekar daha iyi idmanlı olsay· geride bırakarak kolaylıkla bi-
dı bu ilci hayvan araıındaki rinciliğı aldı . Ve ıeçen haf-
mücadele boğuıma derece1iae taki ıükseıini tamamladı 
varacaktı. Herkeı ceıkun bir sevinçlı 

( Bekir ) bu mücadelesini an- Sadayı alkışlıyordu. ( Goıer 
cak koşunun sonlarına doiru ile ( Sada ) ko,ularda daima 
bıraktı . sonda başlıyarak önde bitireı 

( Goser ) de 0 müthiı bam- enerjik hayvanlar sınıfındaı . 
leleri ile koşuyu kolaylıkla ve eşsiz iki koşu hayvanıdırlar. 
çok iyi bir şekilde kazandı. (Sada) nın ıikleti 62, (Alder· 
Taııdı_ğı ağırlık58kilo idi. Aa- viş) 59 (Zeybek) 56 (Alceylan· 
trenörü Bekir, cokeyi KAmil- 53 kilo ajırlıkla mücadele et· 
dir· Babası Goldermit, anası mişlcrdir. 
Jan Petrinadır. Bekar ikinci Duree: İki dakika 57 saniyt 
Grandeıa üçüncüdür. Duree ( 3-2-3 Longör) Jür. (Sada)llC 
2 dakika 26 buçuk saniye iki lira ile birinci (Alderviı) 40lin 
lonırör çok uıakbr. ile ikinci (Zeybek ) 20 lira ile 
Be,ıncl ko,u (Handikap) üçüncü ıelmişlerdir. 

Dört ve daha yukarı yqtaki Sadanın sahibi ve antrenörD 
yerli yarım kan Arap ve Pür- bay Tevfik çok takdir edilmiş· 
sa• Arap at ve kısraklar ara·· tir. Cokeyi Abdullahtır. Bugti

z:el havyan Karacabey hara11 
anda 2400 metre diıtanı üıı:e· mahıullerindendir. Starter lıa) 
rinde yapıldı . Memduh ve Tahir çok güzel 

Handikap koıusu olduiu için sta ı t vermişler ve eyi yetiı-
bu yarııa ıriren atlar arasın- mişlerdir.İkiııci hafta koşulanuı 
daki şampiyonu seçmeğe yarı- coıkun bir sevinçle seyredenle-
yacaktı. Geçen h:ıfta ıon ke- rin heyecanıııı ıelecek C~a 
şuda bu yarışa giren hayvan- ııünkü koşularımızda daha ıyı 
lardaa Seda ile Al de"ifİn ıörceğiz. 
birincilikleri üstünde bir çok Juotekni mutahasııaı 
gürültüler olmuştu. Dr: S. ~krU Pamlrfan 

Haıud (Bak: gıbta) - Kıs

kanç, ı-ünücü 
Hasıl olmak, h .. _.,1 bulmak

Olmak, Üremek 
Hasılat - Ürüt 
H.sılatı safiye - Ôz:ürüt · 

(Ft.1 Bcnefice net 
Hasılatı gayri safiye - Ham 

ürüt 
istihsal - Üretim • (Fr.) Pro

duction 
Ömek: iktisadi istihsal yo

lundaki terakki şayanı hayret 
bir derecededir • Ökonomik 
üretim yolun :iaki ilerleme ş~
ma2'a d~ğer bir derecededir. 

istihsal etme.:. - Üretmek -
(Fr.) Produire 

Mahsul - Ürün - (Fr.) Pro-
duit 

Hi11et Cimrilik 
Ha,Jet (Bak: Seciye) - lra 
Hasretmek - Hasretmek 

(T.Kö.) 
Örnek: Meıaiıini yalnız ilme 

hasretmişti r - ÇalıJmalarını yal
nız ilme huretmittir. 

Hasren - Hasrın 
Münhatıran - Salt 
Örnek: Münhasıran pederini 

çaj'ırmıı - Salt babasını çağır
mış. 

Onergeler 
Kılavuz sözleri üzerine, heı 

listenin (Y eııi Asır) da çıktı
j'ından başlamak üzere bir a) 
içinde, istek edenler yeni biı 
önerge ileri sürebilirler. Bua· 
!ar T. D. T. C. Gnel katipli
ğine şu şekil altında gönderi
lecektir: , .. Müstahsil - Üretmen - (Fr.) 

Producteur 
Mütelıassi l - v lma, ürüme 

çıkan 

Hu• nı - Hasım (T.Kö.) 
(Ha l.: yerinde birbirine ka rşın· 

lık anlamına) 

Osmanlıca . • . • kelimesi· • 
ne Kılavuzda ... . . karşı- , 
lı!ını .. uygun (yahut : yeter ) j1 
ııormuyorum. 1 • 

Hasım - Diişman 

Husumet - Hasıoalık • (Fr .) 
Adveraite 

Husumet - Düımanlık 
Hasis - Cimri , bay.;ı ı-ı , aşağı 
Örnek: Hasis menfaatlar • 

Bayağı (aşaiı} asıfrlar. 

Sebebi: (kınca) . .... . ı ' 
' . . . . . . . . . \ı Önergem şudur : ..• (1) 

imza 1 

1) / :t,ı· 4'4<t /,,,. , Mt:1"Uf'. fJ'' f~rlıni-- f 

1 !i"Jl yır:dur u:Pı '"" • 11· t <'Y IJ<t/H -- 1 
in."' tıt'" u kiır 1 

g ft -· - 1 



• 
pıyona maç ı 

Buca-- Altaya, Göztepe - Kar
şıyayakya mağlup oldu 

.._ ... 
Cuma günü lik maçlarına de

ram edildi. Altay takımının 
pmpiyonluia dogru yürüdüğü 
sıralarda yapılan bu müsaba
kalar oldukça mühimdi. Arka
dan birer puan farkla Karşı

yaka ve Altınordu takımları 
takip ediyor. Müsabakalar tah
nıinden fazla heyecanlı oldu. 

Sabah 5aat 1 O da başlayan 

Altınorrlu-Türkspor maçı Al
bnorduiu!arın O - 4 galebesile 
neticc!.-ndi. Birinci devrede 
dört go ataıı Altınordulular 

ikinci devrede hiç bir şey ya
. pam;odılar. 

ikinci müsabaka saat 12 de 
Şarkspor - İzm!rspor takımları 
İırasında yapıldı. Izmirsporluların 

aon zamanlarda teşkil ettiği 
ııenç takım lı:'eçen hafta oldu
iu gibi bu haftada çok güzel 
eynıyarak rakıple.ini 5-1 mağ
ılup etti. 

Saat 14 te Buca-Altay karşı
laşması vardı, herkes bu maça 
ehemmiyet veriyor. Çünkü Bu-
c:a'Jılar kendi muhitlerinde 
aessiz srdasız çalışmalannın 

neticesi olarak ıı-ünden ıı-üne 
kuvvetleniyorlar. Oyun Bay 
Eıadın idaresinde baıladı Al
tay takımında bir iki eksiklik 
~ar. Buca'lılar çalıtıyorlar ya 
•Altay kalesine akın yapıyer

lar. Bu akmda ilk ıı-ölıeriai 
Attılar. Arkadan da Vehap lıe

,.berlik golhU attı. Top ayak
ta• ayağa dolaşıyor iki takı• 
da çok çalışıyor. Bilhassa Su
ca'nın sağ açıf'ı aantrforü is
tisna edilecek olursa çok gü
zel oynıyorlar, hapsi yerlerin
dan ayrılmıyor. 

Onların lıw düz.gün oyunları 
Altay kalesini tehlikeli vazi
yete sokuyor. Birinci dene 
bu suretle devre 1-1 neticelendi. 

ikinci devre 
Bu denede yine Bucalılar 

çal~ıyor ve kısa bir zaman 
için hakimiyeti ellerıne alıyor
lar ve Altay kalesini tazyik 
ediyorlar. İkinci gollerini de 
yaptılar. Arkadan birkaç akın 
daha yaptılarsa da netice Yer
medi. Devrenin yirmi beşinci 
dakikası geldiği halde Altay 

Un ve ekmek 
Fiatları .. 

Belediyenin, kendisine ait 
bulunan un fabrikasında tah
fiye ücretini ucuzlatması üze
'1'İne un fiatları hissedilir de
recede ucuzlamıştır. 

Belediye, ekmek fiatlarının 
da ucuzlatılması için tetkikata 
başlamıştır. 

Panayıra getirile
:ek ürünler 
;-Iastalıksız olacak 

Ziraat bakanlığı alakadarlara 
verdiği bir emirde bu sene 
•emleket dı~arısından iz.mir 
beşinci dokuz eylül uluslar 
arası panayırına g~tirilecek 
ziraat ürünlerinde böcek Ye 
hastalık olmamasına dikkat 
edilmesi bildirilmiştir. Bu hu
susta ~imdiden tertib.,,t alına
caktır. 

Hastalıksız ürünler usulü da
iresince gümrükten geçirile
cektir. Hastalıklı ürünler ziraat 
Yekiileti mücadele teşkilatınca 
de2enfikte edildikten sonra 
memlekete sokulacaktır. 

Ziraat bakanlıiından, Vekil
ler heyeti kararına tevfikan 
relen bu bildirim, dün vilayet
ten alakadarlara teblii edil
miıtir. 

Vilayet idare hey'etı 
Vilayet idare hey'eti, dün 

öileden sonra Vali muavını 
hay Sedat Erımin ba2lcanlığın
da toplanmı2tır. 

beraberliği temin edememişti. 
Halbuki bu sırada oyun tama
men Buca nısıf sahasında oy
nanıyordu. Altaylılar kaleye 
doğru sokuluyorlar. Vahap ani 
ve sıkı bir vuruşla takımının 

ikinci golünü 30 uncu dakika
da kaydetti. Şimdi Bucalılar 

Altay çenberi içinde oyunu 
birtürlü açamıyorlar. Buna kar
şılık Altaylılar da bu sıkıştır

madan istifade edip üçüncü 
galibiyet gollerini atamıyorlar. 

Çekilen şutlar boşa kidiyor. 
Devrenin bitmesıne üç dakika 
var. Herkes heyecanda; Buca 
kalesi yakınlarında yapılan taç 
atışından istifade eden Vahap 
topu alıyor. Yine herkesi atlat
tıktan sonra kaleye doğru atı
yor. Bu müsait fırsatı kaçırmı
yan Şükrü üçüncü golü yapıyor 
ve bu auretle takımını muhak
kak olan beraberlikten kurta
rarak galip getiriyor. 

Göztepe - K. S. K. 
Saat 16 son maç: Ba karşı

laşma Göztepelilerden ziyade 
Karşıyakalılar için mühim, mağ
lüp olurlarsa dördüncülüğe dü
şecekler, galip gelirlerse on
larında şampiyon olmak ümit
leri var. Müsabakanın hakemi 
Altaylı lsmail Hakkı. Şimdiye 
kadar hiç hakemlik yapmadığı 
için hem seyirciler, hem de 
oyuncular ıüphede acaba nasıl 
idare edecek. Zaten ilci ta
kım da zaif Göztepe va Karfıya
ka takımlarında noksanlıklar Yar 
böyle olmakla beraber her iki 
takım da çok ıı-ü:ı:el oynadı. 
Bu maçta Altay - Buca ma
çında olduğu gibi beraberlikle 
neticelenir gibi göz.iikürkcn 
Karşıyakalıların son dakikalar
da attıkları bir golle 3-4 ıı-a
libi yetleriy le neticelendi. 

Son zamanlarda ortada dö
nen rivayetlere inanılacak 

olursa bazı kimselerin sözde 
kulübünün galip gelmesi için 
rakip takım oyuncolarının oy
namalarını temine çalışmakta 
ve bu yüzden de esef edilecek 
hallerde bulunuyorlarmış. Ne
tekim bü hafta öğleden sonra 
yapılan iki maçta takımların 

noksan kadro ile çıkmaları bu 
yüzdendir. 

Kaptan 

Himayeietfal 
Kongresi 

Himayeti etfal cemiyetinin 
yıllık kongresi bu akşam verem 
mücadele cemiyeti binasında 
toplanacaktır. Himayei etfal 
cemiyetinin bu yıl daha verimli 
isler görmek için tertibat aldı
gı haber alınmıştır. 

Kahveciler 
Yaya kaldırımlara san. 

dalya atamıyacaklar 
Belediye daimi encümeni 

dün öğleden sonra Bay Dok
tor Becet Uz'un başkanlığı 
altında toplanmıştır. 

Encümen, umumun rahatça 
gezmesine ait bulunan tratö
varlara bazı kavchane sahip
lerinin sandalya atarak müş
teri oturtnkları çok fena gö
rülmüf şehrin 'hiçbir tarafında 
buna '11Üsaade edilmemesine 
karar verilmiştir. 

Kaynak suları 
Belediyece sıkı kontrola 

Tabi tutulacaktır 
Yaz mevsiminin gelmesi do

layısile su satışlarının artaca
ğını nazarı dikkate alan bele
diye halkın sıhhatını korumak 
maksadil., memba sularını sıkı 

kontrola tabi tutmağa karar 
vermiştir. 

Bu meyanda memba sularını 
seyyar halde satanların satış 

kapları da belediyece mühür
lendikten sonra eu sat•alanna 
müsaade edilecektir. 

Yenı sır 

( 

ile dün~a~ı dolaşobilir~iniz. 
Çok asri bir hututa malik bir möble dahilinde mevzu bu ahi

ze : Sekiz lambalı, ve yirmi adet tuli mcvce göre ayar edilmit 
devreli, 15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ahrze, radyo 
ve müzik fenninin en son tekamüliitını nefsinde cemetmiştir . 

Yüksek tevettürlü hususi devreli bir pentod ve değişen has
sasiyetile müşterek çalışan antifedinır lambaları vasıtasile ma
kinenin her tüli mevcde aynı mükemmel randımanı vermesini 
temin eder. 

ııAKİKI RADYO t, 
t:JL) 

' 
Satış yerı : ARTHUR VETI'ER ( Sahibinin s .. i ) 

Saman İskelesi 22 

lzmlr Slclll Ticaret 
memurluğundan: 

(Ahmet Muhtar ve Baha Şa
kir) ticaret unvanile İzmirde 
2 nci Kordonda 22/l numarada 
her neYi emtiai ticariye almak, 
satmak, i.lllal etmek Ye gerek 
ham ve gerek mamul mallar 
nzerine her nevi itealat ve 
ihracat üzerine ticaret yapan 
işler kollektif ıirketin ticaret 
unvanı Ye tirket mukavelena
mesi ile (Ahmet Muhtar ve 
türekiilı İzmir şubesi) nin fes
hine mütedair airküler ticaret 
kanununun madddei mahsuaası 
hükümlerine tevfikan ıicilin 
1382 numarasına kayt ve tes
cil edildiği ilin olunur. 

1 Sirküler 
2 Şirket mukavelenamesi 

İzmir Sicili Ticaret Me
murluğu resmi mührü 

İmza: H. F. Tinç 

Sirküler 
31 Mart 1935 tarihine kadar 

ticaret icra etmekte iken müd
detinin hitamı üzerine 

AHMET MUHTAR VE 
ŞÜREKASI 

Şirketinin münfesih oldugunu 
ve şeriklerden Bay Azak zade 
Tevfik, izzet, Şevki ve Neci
p'in çekilmcsile Bay Ahmet 
Muhtar ve şeriki Baha Şakir 

tarafından 

AHMET MUHTAR VE BAHA 
ŞAKIR 

Unvanı altında yeniden teş
kil edilen kollektif tirketinin 
bilcümle hukuk ve vecibelerini 
tekabbül eylediğini arzile şeref 
kazanır ve münfesih şirket hak
kında ıimdiye kadar ırösterdi
ğiniz emnü itimattan dolayı te
ıekkürlerimizi beyan ederken 
ayni emnü itimadın yeni şirket 
hakkında dahi esirgenmemesi
nin saygılarımızla rica ederiz. 

Az.ak Z. T cvfik ve birader
leri şeriki İzzet, Baha Şakir 
şerik, Ahmet Muhtar Müdiri 
tirket. 

Sirküler 
31 Mart 1935 tarihinde müd

detinin hitamı Üzerine münfe
sih olan Ahmet Muhtar ve şü
rekası şirketinin bilcümle hu
kuk ve vecibelerini tekabbül 
etmek ve ayni ticari muame
lelerle meşgul olmak üzere 

AHMET MUHTAR VE 
BAHA ŞAKIR 

Unvanı altında bir kollcktif 
şirketi temsil eylediğimizi ve 
ıirket namına her birimizin 
imzaya salahiyettar bulundu· 

Telefon : 2547 
6 - 150 ( 411 ) 

iwnuzu arz ile ıeref kazatıır 
Ye tirkatimizi ilzam edecek 
olan •taiıclaki imzalarımızın 
lütfen kayt ye işaret buyurul
auını va hakkımızda ıimdiye 
kadar ırllıterdif'iniz emnü iti
madın devamını te•enni eder 
ye saygılanınız.ı sunarız. 

Ahmet Muhtar Ye Baha Şa
kir İzmir. 

Ahmet Muhtar şöyle imza 
edecektir Ahmet Muhtar 

Baha Şakir şöyle imza ede-
cektir. B Şakir 

Umumi No. 3168 Hususi No. 
1/38 

İtbu 11 Nisan 1935 tarihli 
airklilerde firma ile birlikte ko
nan imzaların zat ve hüviyet
leri marufumuz, Ahmet Muhtar 
ye şürekası şirketi münfesiha
sını istihlif eden (Ahmet MBh
tar ve Baha Şakir ) şirketi or
taklarından Bay Ahmet Muhtar 
ve Bay Baha Şakirin olıip biz
zat vaz olunduğundan firma ve 
imzaları tasdik ' ~ı. 1935 
senesi Nisan ayıııuı on birinci 
Perşembe günü. 

İz•İr Üçüncü Noteri Hasan 
Tahsin resmi mühürü ve veki
li Ali Raifimzası 

Umumi No. 3168 Hususi No. 

1/38 
İşbu sirküler nüshasının da

irede saklı 11. 4. 935 tarihve 
3168 umumi No. lu aslına uy
gun olduğu tastik kılındı. 1935 
senesi Nisan ayının on birinci 
Perşembe gü!;'ü. 

İzmir Uçüncü Noteri N. 
Ali Raif 

Bin dokuz yüz otuz beş se
nesi nisan ayının yedinci pazar 
günü saat on yedi ııralarııada 
lzmirde Halim ağa çarşısında 

14 numarada kain dairesinde 
yazife gören aşağı~a mühür 
ve imzasını lioyan lzmir üçün
cü Noteri bay Hasan Tahsinin 
vekili muavin bay Ali Raifin 
yanına gelen zat ve hüviyetleri 
İzmirde Meyveter ıı-ümrüğünde 
oniki numarada arabacı başı 
bay İbrahim ve lzmirde yol 
bedesteninde sekiz numarada 
kahveci Ahmet oilu bay Os
man nam şahitlerin tarif ve 
şehadetlerile taayyün eden eh
liyeti kanuniye ve nizamiyeyi 
haiz bulunan bir taraftan iz
mirde Gündoğduda birinci kor
donda 244 numaralı evde otu
ran Ma2lum oilu bay Ahmet 
Muhtar ve diier taraftan 
lzmirde ikinci kordonda 226 
numaralı evde oturan Şakir 
oilu bay Mehmet Bahaettin 

Iz .L .. ir ,.. u ase ei 
dürlüğünden: 
Bedeli 
sabıkı 

Lira 

1 n 1935 

• •• 
ususıye niu-

65 Karantinada sanatlar mektebi yanında 413-1 nu.lu dükkan 
75 u il u 

100 u ,. .. 

200 fl u •• 

350 ~ .. .. 
100 Memleket hastaaesi altında 
45 il u .. 
80 U H H 

60 İkinci kordonda 

.. 413-5 .. 

.. 413-6 .. 
" 413-7 .. 

arkası 

2 H 

4 .. 
6 .. 
2 .. 

" .. 
" 

Hamsın 

dükkin 
dükkin .. 

" 
2050 " " Mengene hanı ıokağı 4,14 N. lu han ve langar 

20 Aras mektebi altında 
20 u u u 

30 u u u 

60 Ali paşa çarşısı 
50 H " U 

40 il u il 

275 " il u 

130 ., '' '' 

35 " dükkan 
37 " il 

39 ,, u 

22 ., u 

24 .. 
26 .. 
28 " 
30 " 

" 
Lingar 
dükkan 

İdarei husus;yei vilayete ait yukarıda yerleri ve cinsleri yazılı 
Akaratı hususiye 1-6-935 tarihinden 31-5-938 tarihine kadar 
icara verilmek üzere 11-4-935 tarihinden itibaren 20 ırün 
müddetle müzayedeye çıkanlmıştır. Müzayede şartlarını görmek 
istiycnler her gün Muhasebci hususiye müdürlüğüne ve pey 
sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 1-5-935 Çarşamba ıı-ünü 
saat 9 dan on bire kadar depozito makbuzları ile beraber 
Vilayet encümenine müracaatlari. 1081 (512) 

İzmır Milli Emlak Müdürlüğünden : 

Kemeraltı C. 302 eski 306 taj No. lu dükkan 
Göztepe mısırlı C. 426 eski 254 taj No. lu hane 

Lira 
300 
50 
60 
70 
55 

" Akgöz sokağı 4 No. lu hane 
Tepecik Kemer Polis karakolu arkasında bili No. lu ahır 

Mersinli Karfıyaka C. 61 eski No. lu baraka 
Buca Paradiso Kızılçullu C. 11 eski 61 taj No. lu arsa ve 

baraka 10 
Karııyaka Alay bay yalı C. 227 eski 223 taj No. lu ha1'a 

ve bahçesi 27 
Yukaruıla yazılı emvahn bir senelik icarları 35-4-935 Perıem

be wünün saat 14 de ihale edilmek üzere müzayedeye konulmu,
tur. Taliplerin o saatte milli emlik müclürlüiüne müracaatları. 

anlatacaklan gibi bir mukave
lenamenın yazılmasını istediler. 
Adı sanları yukarıda yaz.ılı 
tahltlerin yanında ar:r.uları so
ruldukta her ikisi birden söze 
başlıyarak : Azak zade Tevfik 

ve biraderleri ile bay Ahmet 
Muhtar ve bay Mehmet Baha 
arasında evvelce tesis edilip 

lzmir üçüncü noterliği tarafın

dan resen tanzim kılınan yirmi 

üç kanunuevvel 1933 tarih ve 

16267 numaralı mukavelename 
ile müddeti temdit edilerek 31 
mart 935 tarihinde müddetinin 

hitamına mebni infisah etmiş 

olan "Ahmet Muhtar ve şüre

kası,, unvanlı kollektif şirketini 

istihlaf etmek üzere iki taraf 

arasında aşağıda yazılı şartlar 

dairesinde bir kollektif şirketi 

teşkil etmişlerdir şöyle ki: 

Madde 1 -Şirketin merkezi 
İzmir ve merkez muamelatı 

lzmirde ikinci kordonda 22/l 
numaralı ticarethanedir. 

Madde 2 - Şirketin nevi 
kollektiftir. 

Madde 3- Şirketin unvanı: 

" Ahmet Muhtar ve Baha Şa
kir ,, şirketidir. 

Madde 4- Şerikler, firkd 
namına imzasını. münferiden 
ve müçtcmian yaz etmeğe se
lahiyettardırlar. 

Madde 5- Şirketin mevzuu 
Her nevi emtcai ticariyeyi al
mak, satmak, imal etmek, ve 
gerek ham ve gerek mamül 
mallar üzerine hernevi ithalat 
ve ihracat muamelatı ile fCrik
lerin müttefikan kararlaştıra
cağı sair her türlü ticari iş

lerle iştigal etmekten ibarettir. 
Madde 6- Şirketin serma

yesi : 300.000 üçyüz bin türk 
lir'<sıdır. Bunun yüz elli bin 
lirası şeriklerden bay Ahmet 
Muhtar ve yüz elli bin lirası 
da diji'er şerik bay Baha Şakir 
tarafından teahhüt edilmiş ve 
işbu sermaye şeriklerin mefsuh 
Ahmet Mnhtıır v~ şürekası 

şirketinde kendilerine ait ola
rak mevcut vr mezkür sirke-

1011 (511) 

tin kayıtlarına uygun olarak 
şerikler arasında kıymeti tak

dir edilmiş olan cmtca, alat 

ve edevat ve sair emval ve 

matlübat olarak vaz. ve 'irkete 
teslim edilmiştir. 

Madde 7- işbu şirket, mün

fesih Ahmet Muhtar ve :ıiirc

kası şirketinin bilcümle hukuk 

ve vecibelerini tekabbül et
miştir. 

Madde 8- Kir ve zarar şe

rikler arasında münasafataa 
taksim edilecektir. 

Madde 9- Şirketin müddeti 

buıründcn itibaren beş senedir. 

Akitler başka bir diyecek

leri olmadığını beyan ve ikrar 

etmeleri üzerine İfl.u muka

velenameyi yazmakla beraber 

hazır bulunanlar yanında 

açıkça okunup manası anla

tılarak meal ve mündcrecatı 

arzularına uygun olduğu tas
dık kılındıktan sonra hepi

•iz imza eyledik. 
Akitler: İmzaları 
Şahitler: İmzaları. 
Noter resmi miihürü ve vekili 

Ali Raif İmzası 

Umumi No. 3123 
Hususi No. 3 112 
Bu mukavelename suretinin 

daire dosyasında saklı 3046 
nmumi No. lı ve 7 -Nisan- 935 
tarihli aslına uyırun olduru 
tasdik kılındı. Bin dokuz yü:ı: 

otuz beş senesi Nisan ayının 

onuncn çarşemba günü. 
İzmir üçüncü aoteri Hasan 

Tahsin resmı mühürü 
Na. A. Raif 

• 
ilk ve orta mektep 
Talebe velilerine 
İlk ve Orta mektep tale

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

1-5 



~-Nisan 1935 Yeni Asır 

Emla ve 
Es. No. Mc k'· 
409 v il 

y ·am a 'P 

sın an: 

463 ~a.rataş duygu sokak 
~rşıyaka Alaybey M. 

Guuu sokak 
526 Ka 

rşıyaka Don~nmacı 
552 ~haUcsi Aydın S. 

rŞJyalca Osmanzade 
rnahaıı · R 573 K c:n ahmi B. So. 
. ~rflyıka Osman M. 
ıkınci .a d v 

575 K ,,y ın sokaiı 
ırşıyalca Osmanzadc 

576 ~hailesi Reşadiye C. 
r4ıyaka Osmanzade 

577 rnabıllcsi Rcıadiye C. 
Karşıyaka Osmanzade 

58
3 

Reşadiye caddesi 
64S Karataş isli.hane C. 

Dolaplıkuyu mahalJesi 

646 " caddesi 
. •• mahallesi 
Isına il cf. Sokak 

686 M 
ecidiye mahallesi Molla 

747 
Ahact sokak 
ikinci Süleymaniye ma-

820 ballcsi Kamilpaşa C. 
Güıclyurt mahalle.5İ 
Azizler sokak 

8SS B ornova Yıkık minare 859 
Boraova Hamitli yolu 

~ Orhaaiyo mahallesi Ka
ınil efendi sokak 

892 K arşıyaka Osm:anzade 
rnahallcsi Reşadiye C. 

96
3 Bornova balıkçı paşa çift

liii Katip oilu mevkii 
986 T uzcu mahalJesi Molla 
lOıo Kasap Hızır mahallesi 

Eski 
6 

27,16 ' 

7 

2 

19 

58 

36 

39 
17 

113 
~ 

13/l 

16 

30/3.30/4.32 
24 

7 

37 

3-16 

Yeni No. Cinsi Depozito T. L, 
6 ev 120 

27 arsa 104,50 M.2 27 

9 
" 

540 ,, 110 

6 
" 

208 
" 42 

18 11 843 
" 130 

60 ,, 930 ~ 190 

36 tt 877,50 
" 180 

3112 
" 

1257 " 190 
111 ev 300 

127 
" 60 

1611 arsa 53 
" 8 

22 evin 281128 sehimi 8 

120 ev 35 

38.40 ev dükkin ve avlunun yarısı 400 
26 evin 9/48 sehimi 60 

tarla kuyulu 16335 M.2 150 

11 ey 200 

3111 arsa 5075 M.2 620 

bir hektar 8380 M.2 tarla 200 
38 evin yarısı 60 

şeritçiler çarşısı 10/12 6 dükkan 400 
Mevki ve numauları yukarıda ya:ıılı emlakin peşin para ile satıılan 20/4/935 Cumartesi 2'iinü 

aa.a• onda ihnlc edilmek üzere arttırmaya konulmu§tur.İstekJi olanların hizalarında yazılı pey akçc-
lcrirıi vcznenııze yahrarak arttırmasına iıtirak etmeleri lazımdır. 7-14-19 980 (473) 
•ıt1•ııw11••11••••111••1111•1aa1111•1a11111111a11111A1w1e11••11111a1•1•••••111ewa1•11111•a1e11•1111e1111a1111e111111111aas•11asa11•1 
~ / 7;1• / ,/.///./17-J'./..7!'-'Z.Z/'. ?.Z27.2a. 

ayan ar 
Alınanyaya sipariş ettiği 

~ en son model ve aletleri 
almak üzere İstanbula gi
den Minik kadın berberi N 
Sıtk, avdet etmiş ve müş-
terilerini kabule başlamıf
t.ır. s.a~'atın en son yeni-
lıklerını gönn-k . . b' .. ... ıçın ır 

gun evelindcn randevü ~ 
a lınız. 

Keçeciler Nu. 122 
Telefon: 3101 

, , ,, 7 - 7 S. 10 (474) 
lllit //777,, '777Y.T777/T//.77)!V'77--W 

~.. .. 1 
Muayenehane Nakil 

Doktor 

Kemal a~ir 
Memleket hastanesi 

, . Dahiliye Mütehassısı 
. uayenelıanesini 2 nci Bey-
e sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 . 

Evi Ka, an ti na tram· cad-
~esi Na. 596 Tel. 254:> 

A. Rıza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza l.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
kADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
T clefon : 2987 u 

f/t!fy7 7/ //L/J L///Z.'/// //.//,7 L/./'J 

Göz Hekimi 

Mitat OrelN 
Adres - Beyler Numan 

Zade sok•ğı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 

l Telefon: 3434 1 
12-26 (229) 

~~z..-~, • .,. .. 5 .. ,~, ......... .. 

lzmır beledlyeslnden: 
- Belediye un fabrikası tah

niye Ücretini kiloda kırk san

tinıe indirmittir. Alikadarlarca 
bilinsin. 1095 (515) 

MAVIR,BAŞKA 
~ Bİ(AKLARDAN 

İSTEl1Ef1 ! 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvannda ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

Ticarethanesidir. 

Alameti Farıka 

Algopon Cevat 
Baş ve diş ağrıları, romatizma ve siyatik sancıları için 

kullanılan ilaçların en faideJi ve tesirlisidir. 
( 1 - 6 - 12 ) Jik orjinal teneke kutularda her ecza

neden arayınız. 

Bütün Türkiyeiçin umumi satış yeri İstanhulda Bahçeka
pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

• Genç, • Güzel aıma a~ma 

~ ' /;; 
,?iflPi 

:·~ 
·~ 

·~ 

KANZUK Balsamin Kren'i 
Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak

dir kazanmıı güzellik kremidir. Cildinizin daima 2üzcllik ve ta

zelijini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 

mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir mark:.dır. Çilleri ve buru
ıukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bah,eder. Ruh

nüvaz: kokusilc ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati

yen kurumaz. Teninizin latif tazeJiğini cildinizin cazip taravetini 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B r defa Balsamin 
kullanan başka krem kulJanamaz. Tanınmış ıtrıyat mağazalariylc 
büyük eczanelerde bulunur. 

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

TAZE TE _ Z UCUZ 
iL ç .. 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLER! 

Ham i :. nzhet 

h t ..:.czanesa 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu ham kar~ı<sında 

-. 

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

GRIP~fEN KORK 
Grip, Nezle, bronşıt, roınatizma mevsimindeyiz .. 

Kendinizi üşütmemeğe dikkat etmekle beraber 
Sabah Akşaın Birt•r Kaşe 

~ 

1 
[!!] 

1 
ALINIZ 

G • • En şidddetJi baş ve diş ağrılarını, üşünme~en mü
f) pın : teveUit sinir, hcl ve adale ağrılarını teskın eder. 

Gri pin : Mideyi bozmaz, Kalbi yormaz. 

G • • • Radyolin Diş macunu fabrikasının mutahassıs 
rıpın • Kiymagerleri tarafından ima! edilmcktedır. 
Her Eczanede Bulunur: Fiafl 7,S Kuru.tur 

lzmir defter arlı~ından: 
İssisinin vcr2'i borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen MC!udiye mahallesinde Bornova caddesinde kain 
19 - 21 sayılı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müd
detle satılığa çıkarıldıiından pey sürmek istiyenlcrin defterdar
lık tahsilat kalemine müracaatları. 

14 18 22 26 1094 (517) 

Sahife 9 

Sa ık 
Mo ilya 

Asri mobily:a ve Alman ma
mulatından bir Piyano satılık
tır. Bucada Cami sokağında 
( Eski Dokuz Çeşme ) 2 No. lı 
eve saat 14 ile 18 arasında 
paz:ar gününden başka her 
ı!'Ün müracaat edilebilir ye ya
hut Telefonla ( Buca 43 No. lı 
telefon ) müracaat vakti tayin 
edilebilir. 3-3 

Yurdumuzun en gü:ıel 
traş bıçağı 

KIRMIZI AY 
Tıraş bıç.ai'ıdır. 

Cildinin kıymetini seven
ler başka bıçak kullanma
malıdır. Denemesi parasızdu. 

Umumi deposu : Kuzuoğla 
çarşısı Antalyah Salt ma
iazası Numara 29 .. (513) ,, 
Acele atılık hane 
İkinci Süleymaniye mahaUe

sinia Hadi bey sokaiında 33 
ve 35 auınaralı iki ev acele ye 
çok ucuz bir fiyatla sablıkhr. 
Her ikişer evde ikiı~r daire 
olup ayn ayn Ycya hepsi bir
den salılıia ç.ıkanlan bu okaı-
yon maldan istifade ediaiz. 
Fiyat çok ucuzdur. 

Müracaat: İzmir Ta§cılarda 
kereste tüccarı bay Şaban ti
carethanesine müracaatları. 

1-5 h: 3 (482) 

lzmir ikinci Hukuk mahke
mesinden : 

Asmalımescit mahallesinin 
cedit sokaı:ında 22 No. lu ey
de mukim iOnce tarafından 

iki çc~melikte hasta sokağında 
9 No. Ju e<Jde mukim kocaıı 
topçu başaki Mehmet aleyhine 
açılan boşanma davası üzerine 
ikametgahını terkle gaybubet 
eylediği anlaşılan müddeaaleyh 
topçu başaki Mehmet hakkın
daki tebligatın ilanen icrasına 
ve arzuhal suretinin mahkeme 
divanhanesine talikine ve bu 

sebepJe tahkikatın 1-5-935 aii
nünc bırakılmasına karar veril
mi~ olduğunda mc:ıkiır günde 

saat 10 raddelerinde müddei 
aleyhin tahkikat hakimi huzu
runda asaleten hazır bulunma

sı ve yahut tarafından bir ve
kil göndermesi hukuku usül 

muhakemeleri kanununun teb
ligat fashna tevfikan teblii 
makamına kaim olmak üz:ere 
ilan olunur. 1084 (516) 

İzmir Ticaret mahkemeına
dcn: 

Aydının Ortaklar iıtasyo•ua
da bakkal Hatip oğlu Hilminin 
Osmanlı bankası Aydın şube
sine, İzmirde müsted'i Fahri 
emrine 3000 lirayı natık ve 
Osmanlı bankası İzmir şubesi
ne hitaben keşide eylediği 
27-3-935 günlemeç ve 53026 -
2191 sayılı çek postada kay
bo!muş olduğundan iptali G 

çekin emrine çekildiğini iddia 
eden lzmirde Çukur Handa 
tüccardan Ati ağlu Fahri ta
rafından istida ile istenilmiş 
ve mahkemece adı a-eç.cn çek 
muhteviyatının ödenmemesi lü
zumu Osmanlı bankası lzmir 
ve Aydın şubelerine bildirilmiş 
olmasına binaen o çekin ilan 
günlcmecinden itibaren 45 kırk 
beJ gün içinde mahkemeye 
ibrazı ve ibraz t::dilmcdiii halde 
mahkemece iptaline karar ve
rileceği ticaret kanununun 638 
nci maddesine tevfikan ilan 
olunur. 14-15-16 1091 (518) 



Sahife ıo 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuıu 13 nisan

da (doğru) Malta, Anvcrs.Rot
tcrdam, Amstcrdam ve Ham
burg Jim<'n farı için yük ala
caktır. 

HER\1ES vapuru 16 nlsanda 
limanımıza gelip yükünü boşalt
tıktan sonra Burf!as, Varna ve 
Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

STELLA vapuru 21 nisanda 
gelip bir mayısta Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

• \T. 
\~1• F. 11. \ 1 an ))r·r 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
MOREA vapuru 15 nisanda 

bekleniyor. 18 nisana kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremcn için yük alacaktır. 

DELOS \'apuru 30 nisanda 
bekleniyor. 2 mayısa kadar 
Anvcrs, Rottcrdam Hamburg 
•;c Brcmenden yük çıkaracaktır. 

DEN NORSKE MİDDELHA VS 
LİMJE D/S D/S Spanskelinjcn 

OSLO 
BOSPHORUS ''apuru 16 ni

sanda bekleniyor. Dippc Hay-

fa ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

SERViDE DIRECT DANUBİEN 

Venı Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

DHE ELLERMAN LINES LTD. 

ClTY OF OXFORD vapuru 

nisan başlangıcmda Loııdra ve 

Anverstcn gelip tahliyede bu

lunacak ve a:yni zamanda 

LoRdra \'C HuH için yük ala

caktır. 

ROUMELlAN vapuru 10 ni

sanda Liverpool ve Svansea

dan gelip yük boşaltacaktır. 

VAPURCULUK TÜRK 

ANONİM ŞİRKETi 
lZMIR ACENTELİGİ 

'AKı\R ' A 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam t6 da 
hareket ederek PAZAR
TESi günleri saat 1&da 
İstanbula ''arır. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapur hu perşembe 
günleri galata rıhtımından 

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

Fazla Tafsilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da fzmir acenteliğine mür1.
c~11t. T elcfon 3658 HERMES vapuru 4 mayısta 

gelip. 9 mayısla An\'ers, Rol-
tudam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala-

TUNA Hattı 1 
A TİD vapuru 14 nısanda 

bekleniyor. Budapcste, Bratis
Java ve Viyana için yük 
alacaktır. 

RUNO v•puru nisan sonunda 

Londra, Hul \'e Anverstcn ge

lip tahliyede bu!unac2k ve 

ayni zamanda Londra ve Hu!l 

Bremen ''C Anvcrsten gelip 
yükünü boşaltmıştır. 

caktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

ERIAND vapuru 2 mayısta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagc, Gdynia, Dantziğ. Gote
l,,urg, Oslo ve lskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 
SAMLAND vapuru 14 nisanda 

Rottcrdaın, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gotc-

burg, Oslo ve lskandinavya 
liman arı için vük alacak-tir. 
~ATIONAL STEAM NAVIGA 

TION Co. OF GRECCE 
fzmir - Nevyork arasında 

a) ela bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 30 nisanda 

( Do~ru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

.SERVİCE MARİTİM ROUMAiN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
PEL~S vapuru 26 mayısta 

gelip 27 mayısta Malta. Bar
aelon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA \'apuru 1 
mayıstn gelip 2 mayısta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

dandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uJiyet 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 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

NORBURG vapuru 24 ni

sanda bekleniyor. Anvers,Rot
terdam ve Hamburg limanla
rına yük alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXMOUTH vapuru Halen 

limanımızda olup Ncvyork, 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.Ncvyork 
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 

Aydın Dcmiryolu umum mü
dürlüğünden. 

1106 Numaralı Hususi Kü
kürt tarifesidir. 

15-4-1935 Tarihinden iş' arı 
ahire kadar muteber olmak 
üzere Sarayköyden bilumum 
ıstasyonlara nakledilecek kü
kürtler için umumi tarifeden 
~o 66 nispetinde tenzilat yapı
lacaktır. 

'"' ... w..t;tt 

Eczacı başı 

S. Ferit 
• eczane ı 

Sıhhi ve tuvalet korsaları 

F cnni gözlük 
Göbek, kasık bağlan 
Lastik eşya 
Hassa~ 

Baromctr 
Derece 

T uvalct çeşitleri 
Daima her yerde 
Çok ucuz 

Ve 
Çok tazedir 

Doktor reçeteleri azami 
• sür'atle hazırlanır 

izt~ de 

S. Ferit Şifa 
eczanesini 

tavsiye ederim 

Ademi iktidar 
-VE 

\' nkitsiz ilıtiyaruk 
DOBDOBiN 
H b• t bJ l 1 • • Erkeklerde ormo ın a e erı. vakıtsız ih-

tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gcvşek
liiini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul " Galata posla 
kutuıu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flata 1so kuruştur. 
Yaşamak neşesını iade eder. 

21 - 40 (376) 

NOT: Vürut tarihleri ve 
' için yük alacaktır. : vapu::-!~rm isimleri iızerine mes'u 

DELOS vapuru Hamburg, 
1 

liyet kabul edilmez. 

OTEL BRISTOL 
-~·----s· rinci Sınıf--

-=--Lüks Otel 
Bütiin znıirliler burada buluşurlar 

==== Tepebaşı Beyoğlu==== 
Müsteciri: Bütün lzmlrlilerin teveccUhUnü 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

Zong· ldak 
1(8 eı Kömürü 

0,10 yık&nmış kömür beher tonu arabada teılim 

L·ira: 13 
Pcrakend~ sabş kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkalade kö•ürü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 ~ 12 

F. Perpinvani 
Maiazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

Eczacı Ken.al Alt taş 
HiJat • E<'zanesı 

l'OLONYA Vt~ ESAı 1SLAl~l 

( Gönül ) Baharçiçeği, Altınruya, Fulya, Yasemin, Leylak 

Menek~e, Sonhatıra, Akşamgüneşi, Amber. 

lzmir Def erdariı~ından: 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına 1'Öre 

haczedilen Ahmet ağa mahalJesinde Alipaşa meydanında kiin 7 

sayıh dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir iÜn müdddle 

satılıia çıLanldıiınd•n pey sü ·nıek İ!tiyenlerin defterdarlık tah

siJit kalemine müracaatları. 

9 - 14 - 19 - 25 1040 (494) 

tc Nisan t93& 

Anneler çoçuklaranız için ilk mamaya 
A e 

LAKTI~ 
ile başlayınız. 

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

L A kt • Çocukta hazım!nzhk, a ın sancı, ishal ve ku~mal:'-r 
vat"sa onları gıderır. 

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

Umumi Depo: 

L 'fFi KRO ~ 
Jı('ZA JJEfNJ.S U 

~~~w ................................. , 

Kırıklık, baş a2rısı 

ve bilhassa 

SITMAYI 
karşılamak ıçın 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

atınız. 

MARKA 
\'C 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALfv1AK 

uvvetli huJunınak 

Kina Lutfe 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz \'ey1. sizde bir şişe alınız 
Her eczanede vardır 

'~------~w--~cmr __ amm_..-r.J 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

ı TAl\fDAR ÇIKR1GJ 

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

Adres : 

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

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMIR 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
~ırketin Mnkez Te Faltrikası: lzınırde Jlalkapınardadır 

Yeril PamulJundan Al, 1 aggore, KDpekbaf, Def11rmen, 
Geyik ve Leylak Markalarını Jrnn her ncvı I~nlıot bezı 
ıuıal eyltımekte olup nıalları A nuparıın ayni tip menf'\U 

caııııa !aiklır. 

Telefon No. 2311 ve 306'7 
Telgraf adresi: Bayrak Izm.ir 

(il J) Per. 

lznıir Defterdarlığından: 
İssisinin verıi borcundan ötürü tahsiii emval yasasına ıörc 

haczedilen Karşıyaka bahariye mahallHindc tramvay caddcsi•de 

' kiin 11 O ıayılı bina tarihi ilandan itibaren yirmi 9ir fÜD •üd· 
detle ıatılıia çıkarıldıiıadan pey ıürmek iıtiyenlerin Defterdar· 
lık tahıilit kale•İ•e müracaatlan. 9 14 19 25 (495) 10"41 


