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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGiN 1 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
HAKKI OCAKOGLU 

~ A..l30N:E: Ş:ER-.A.:i:-.-T-:İ~ 

1 Devamı müddetTÜrkiye iÇİn Hariç için 

1 
ScııeW. - /iJ(j{J 2İJ;m-

;no ffJOO 

• • 
Şl -· ·y~ni bir sıkıntıdan 

l(orkuluyor 
1 ~<-'r yıl bir çok paralarımız 

~ .' .ncı ülkelerden getirttiği
nıı7. kükürt'er yüzünden dışa-

ec • • iZ 

•• 

• 
Haraççı 
RDEŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır • 

• u r 
e Yugoslavyanın 
akı teklif etti . . 

tı} a akmakta id·. Ülkemiz için
de bir çok l~'ikürt madenleri 
bl~lunduğu balrJc bunlara işlct
n~ıyerck dışardan mal getirmc
nın anlamını kavramakta zorluk 
~ekil orduk. Bir çok ökonomik 
ışlcrimizde yıllarca sürüp giden 
h:ıkımsızhk, düz.,nsizlik böyle 
bır durumun önüne nasıl geçi
lecefrini büşü ımiyc bile engel 
oluyordu. T opraklarımızm üstü 
kadar altı da zengindir diye
rek övünüyor fakat bu varlık
ları işletmek yollarım açamı
yorduk. Ulusal ökonomi kal-

"'"' gaza ı a 
tevecc ·hıe 

İstanbul. 18 (H.ususı) - İt lyanın Türkiye - Yugos
lavya ve Yunanıstı:mın da iştiraki ile bir Akdeniz 
misakı aktı~ı teklif ettiği Londradan gelen tclyazı
larında tcyıt olunuyor. Aynı duyuklara göre bu 

• 
ı talebimiz Fransız matbuahnda 

lngilizler ne diyorlar? 

. kmmamız bir plan çevresi içine 
~lımrkcnKeçiborlu kükürUerinin 
ışledilmcsi i i de göz önünde 
tutuldu. Yapılan denemelerde 
bu madenlerin de dışandaki 
benzerlerinden üstünlüğü Alana 
çıkarıldı. 

Gereken fabrika umulduğun
dan çok çabuk kurularak iş
leme başladı. 

. KeçiborJu kükürtlcri bugün 
pıyasyaa çıkarılmış ve sabl
ınağa b;ışlanmış bulunuyor. An
cak v kıt yetmediğinden bu 
yıl ülkemizin bütün ihtiyacını 
karşılayac k kadar kükürt çı
karılamamıfbr. Devlet onayla
dığı bir düz: nlc ihtiyacı bir 
bölümünü ülke içinden ve bir 
bölümünü de filkc dışından ha.
zırlamak yolunu tutmuştur. 
Yalnız aldıfımız haberlere gö
re dışarıdan a-etirilecck kü
kürtlerin getirme hakkı Sümer
banka veril İf onun çevirmen
liğine bırakı1mııtır. 

j Yine .öir •diiimiı:e iÖre 
talya ıle bu kükürtler 

üzerinde bir anlaıamamaz:lık 
çıkmış satın almz i'i üzerinde 
uzun konuşmalara girişilmiştir. 
Eicr bunlar doğru ise bizim 
kulağımıza iletilen korkuları 
çok yerinde bulmak icrektir. 
Kükürt iti yılın oniki ayında 
k~Uanılabilcn bir nesne değil
dır. Onbeı 2ün içinde kendi
sinı gösterecek olan ihtiyaç 
karşısında istenilen kadar kü
kürt piyasa a bulunmazsa çık 
ıözlcr hemen el ç bulduğu ile 
bağcıları ıoymıya kalkışacak
lardır. Böyle bir durumun doğ-

ası ulusal ökonomimiz için 
çok kötü bir bitim Yerebilir. 
Biz yetişitrmeyi ucuza çJkar
tııak yollarını rarken ktıkürt 
iizcrinde manevralar çcvrilme
•inc göz yummayı nsia doğru 
bulamayız. Bu b kımdan bu işi 
Üzerine alan Sümer Bankın 
çok dikkatlı olmasını istemek 
hakkımızdır. Netekim geçen 
Yıl torbası üç yüz kuruşa 
ıatıian kükürtlere b u gün 
370 - 400 kuruş istenilmekte
dir. Bir çok biiyük bağcılar 
kod u içinde geçen yıldan 
art•n kökürtleri bu değerle 
kapa.byorlaı. H tta dcğerlerjn 
d•ha. yükselmesini t:man ve 
elinde mal bı:luncml.ır da sa
tışta nRzh davranıyorlar. Gerçi 
~Ün·crbank toptan istiyen!erc 
~çyüz kuruc:a szıtı~ y ... pmcıkta 
1 ~e d h ·" · k k e en .. pıyas011a yetece · 
·ad~r mal lımire r.re ır. emek., 

ledir. Y 2ı·m ha "Iara .kükürt 
b 

<thn!ına baş!andığı vakıt duru-
~lin ne olacağını kimse kcs
lıremiyor. 

Daha açıkçası bir k&ç açık 
gözün Sü:nerbanL kükürtlerini 
de k2p:darak piyasayı yük
~-cltmelcrinden haklı olarak 
~orkuluyor. Böyle bir de
ier yükselmesine ve manev
ra çevrilmesine alan bırakma
~ak için alınacak bazı düzenler k la gelmektedir. Ziraat ban
i a~ının bütün ş"hirlerdc şube-
trı vardır. Sümer bank kü-

lcürt aatışını bu banka ile ya-

misak etrafında bir müddettenberi Roma ''e Ankara 
arasında müzakereler yapılmakta imiş. 

Bulgariatanda t Hhi:t hazırı ğa 
İstanbul, 18 ( Hususi ) - Bulgaristanın siltihlanma 

hazırlıklarında bulunduğu Sofyadan bildiriliyor. 
Cenevre, 18 ( AA ) - Balkan itilafı konseyi Ma

yısın 1 O nunda Bükrcşte akdedeceği toplantının 
proğramını tetkik etmiştir. 

Londradaı 1 tef f rl r 
Londroı, 18 (A.A) - Londra mahafili uluslar kuru· 

mu konseyinin dün izhar eylemiş olduğu birlik de
lilinden ve ezcümle Polonya ve bazı cenubi Amerika 
devletlerinin tavır ve hareketlerinden memnuniyet 
göstermektedir . 

Diinkü kabine toplantısını müteakip konsey içti
mmoda Tevfik Rüştü Aras tarafından ortaya konan 
Çanakkale boğazı "'aziyetinin tadili keyfiyetinin Ro
ma konferansına hıa.llfık eder bir madde olduğu 
kaydedilmekte idi. · 

Türk askeri kuvvetlerinin sevkülceyş v ziyeti kafi 
derecede emniyette bulunduğu ve o mıntakaya vuku 
bulacak herhangi bir tecavüzün arşiulusal müda
haleyi d vet edeceği Y~ Balkanlard& } en; bh- t.ktu 
anlaşmalar akdinin bu emniyeti daha da takviye 
yliycceği, bu münascbetJe tizkar olunmakhldır. 

Bunların 3 - 2 tarihli te\diflcr cümlesinden ayırt 
edilcmiyeccği ve ncak emniyetin istikrarı temin 
olunduktan sonrı. ve V ersay anlaşmasının beşind 
maddesinin yerine ielecek bir uılaşmanın çerçevesi 
dahilinde olmak ıartiyle nazarı dikkate alınabileceif 
mütalea edilmektedir. 

Fransızlar memnnndurlar 
Paris 18 (A.A) - İngiliz - Fransız - İtalyan tesa· 

nüdünü kuYvetlendiren uluslar kurumunun karan 
matbuat tarafından büyük memnuniyetle karşıJan
aktadır. 
Bir çok ıazetılır Danimarkanın imtinaının anla-

tılması lazım gelen bir hareket olduğunu ve bu 
memleketi tenkit ch.aemek lazımgeldiğini söylemek
tedirler. 

Fransız - Sovyet itilafında• bahseden Le Matin 
iazctesi, B.LaYalın mütekabil yardım otomatizmi 
fikrinden arkatiaşlarını vazgeçirdiğini yazmaktadır. 

B. Tevfik Rüıtü Aras tarafından ortaya atılan 
boiu.lar meselesini zikreden aynı gazete diyor ki: 
Boğazların tahkimini istemekle Türler müdafa ü-

aa•atı prensibini haldı bir şekild tefsir etmiş bulu
uyorlar. Esasen Türkler geçidi serbest bırakacak

larını ilave tmcktedirler. 
Ovr gazetesi de diyor ki: 
Türkiyenin beyanatının min aı ıudur; Balkan mi~ 

Hkına menaub devletler boiazlann tabkimiae nni
saade ettikleri takdirde diier ulusların siliblanma-

Almanyanın deniz metalibine gelince; Akcltıı i: 111 isakın ı teklif eden bay J!ussolitıi 
masıaa ittirak cdecelderdır. Bu hareket tarzı çok. 
manbkidir. 

• 
ın e 

A • a ya arıs 
• Sefiri erini gerı 

Berlin, 18 (A.A) - Havu 
Ajansından: Uluslar kurumu 
k n5eyinin Fransız - İngiliz -
İtaly ıı kararını kabul eylediği 
haberi üzerine bütün gün Al
man hükumeti resmen harekete 
geçmemiştir. 

Matbuatın neşriyat tarzı son 
~ünlerde cihan efkarı umumi
yesi üzerinde bir tazyik yap-
mağa açıktan açı~a çalış
mıştır. .Mamafih Almcın si
yasal mahnfili vaziyeti ön
ceden kavramış oldukları 
için Cene\'rede verilen hiikiim-

a veLondra 

o,.d wrnmlwı 1 iyadelr>1· 
den pel· faı.la mütehayyir ol
mamışlardır. Arşiulusnl hadisa
tın bazı dikkath müşahidlcri 
filhakika bay Hitler ile müşa
virlerinin ihdas eylemiş olduk
ları yeni metodların Aurup 
diplomasisinde husule getire
bileceği neticeler hakkında 
kaydı ihtiy tfa beyanı müt lea 
etmektedirler. 

Führerin kararlarındaki isa
bet aralannd 9liphe görünmi
yen Nasyonal Sosyalist ma
hafilde Almım matbuatunın 
olrnyucularma. savurduğu kü
fürlerin hariçte yapncı:ığı te
sirler hakkında son dakikaya 
kadar yanlış knnaatlar bşale

miştir. Ve bugUnkü ıukutu 
hayal de o nisbettc azim ol-

. muştur. 
J.;sın 1111 Jl<n atorluJ; ordusıındmı ~ünwi l:rwı·etleJ'i - Son.u 7 uı~i sahifede --
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pabiJir. V c Ziraat bankası bai- cılann durumuna enicl olabi- Ôkonomi bakanlığının ve bu-
cı1arın ihtiyacına yetecek kadar lir. Darlık bulunduiu a-ünlcrde rada 1'u it üı:eriade ıözü olan-
kükürt do~rudan doğruya ye- yapılacak iş çok dikkatlı dav- lann DH••Jİ ıöz önU•deıi uzak 
tiştiricilerc satarak ortaya ıir- ranmakhr. Köylüyü a•lamıu tutaamalarıın dileriz. ..1 
mcsinclcn korkulan manevra- yere ıoyclur•amaktır. ~. C>oak.oAın. 

ordon tramvayları 
Mayıs birden itibaı·en kalk1yor 

Raylar sökülecektir 
Dün ahnaa bir habere a-8re 

Vekiller heyetince İzmir Kor· 

don tramvaylarının kaldırılması 
hakkında ittihaz edilen karar 
vilayete tcblii edilmittir. Ay 
batından itibaren hatlar sökül-

Almanya barba ha!.lrlanırkan 
Fraaıada meleyenler ... 

mcic başlanacak tramvay ara .. 
baları. atlan ve raylar beledi
yeye kalacakbr. 

Belediye Kordonda munt&

zam Otobüs 1eferlcri işlete· 
cektir. 

Pire - Pariı 



... ~ f tO 

1 Kadınlann idetlerinden 
''Eh ··ı · 1 f a,, gun en 

''Kocanız uyurken ayağının altını 
öperseniz yeriniz yurdunuz cennettir,, 

Aan .. ılu .. kr' •ana .J"'lte- Ha• m s6ker ve--.. .. 

tıe, .. 19k 111111-1 •· ...... om•. ı b --
- .• ,,, ..... i, ..... --- ......... J.ca ...... 
dllderiaai mruile aalatacatım. lirifir: Bilir bilmez ayet. -

E,lla; ialc hl• bdm idet- da tehir eder. Nasahatlarmm 
lerinde tecellt eden bqhcua- çokJarı da yabana ablmaz: 
cLr. Kelime, benim kauaabma - Kanletler devlete lüya-
pe, dirilt.ek, uyaH.nuk ut. millete laiyuet, k .. ıuya 
minaaına aelea ( İhya ) daa lü7atet, arkadqa, kocaya bi-
bozulma elu _.....ıı.. Eylaa ,enet blJ9' ~br, ve ba-
en çok babs a,lanada lav lmı celaeaaemcle ldeniab. 
Cuma kurulur. Eliaize etejin!ze dili•ize aaa-

l>iai akiclaine çok udak az ltlntıze temiz oltı., atm&htan 
tek olmm111 bir bdm keadi bçm, çekiftirmelı aiW blylk 
eYİllİ ve yahut ltir bqka •fiıa- f6nah yoktur. 
it evi bu kaclua topla>ıbsına Gibi ve daha birçok ahliki 
açar. Şehiria içiad-. yakıa ulihatlarda bu unurken ifiD 
klylerdea kime kime kadmlar zınuına .la kaçar: 
ille nktine kadar ita nde top- - Sert adım abaaJlll s&-
lumlar. Şa prtla ki her ıelen nahtır. Kocamz uymkea ap-
au.tlaka hir hHiye ile, para fıaıa altım lpeneaiz ~ 
ile ıelir, bu •ecburiyeti ku- yurduauz ceuettir. Saçmızın 
clilipden tilret.. ziyaretçiler; Jolnu aamelareme ra.termeyia, 
Cama ı&nleri Eyha kurup u- kimseye ıert bakmaJID, aıcak 
cak bunun ıelirile reçble• hoea- nya yere dlkmeyia çarpdar-
DID bu ıuretle ppJllllll t...U.e sınız... bih. . 
çalqarlar. kllertlea kapalara Eyba birkaç kadmm aaeni
oc1 ... , klmlr setir, Süt, yu· yeler, iWıiler çaj'll'auiyle _. 
murta, ltulpr, t...U.e, para aua erir. 
Eylla ehliaill laecliyeleri içim.le- Kallı AbaJataa elin kaldır 
dir. Eyba eYiae tertemiz p-- iki eliai nara budar (•) 
aiyen çarpıJa. alödesile yqa- Kaha naau, kullar a•maz 
fan bu kadaalar yalnız vlcut- Allah bizi mahrum komu. 
liriai deiil, tepedea braaja Ôjle namazı uluclar 
elbiselerini de teaizlemiı ola- Oau kdmıyan delidir 
nk içeri ainrler. Efikt .. si· Kıha namaz, kullar .... z 
rerken sat arak abhr. Alllla bizi maluıım komu. 

Yazma .... , ,~ .... ···la 
Jrtinen k•+........ teplUmji 
odada ltulmnlulatm 4-I•• 
«tahta cllllt bir heyecaa, dial 
bir lıia clmır-Jujaau veren ko
kular uçar. 

Bu arada .... Jak lak olar. 
öteden IMrida koaUfU)ar, Fat
manın un ildik&, Veli dayının 
bal Ye habn •nlur. 

- Duraua ıeçea ıüa una 
relecekti boca. prdiia mii?. 

- GeWi pldi... Ehi de 
ipti, Allu ltaiıfla•••, cWıa 

• •--..1!.. .... • • 11z oau e•--=• •• •· 
Takat •ı var, babua ltir 

tlrll iç, .... bnt ubnp ltir 
1a•a koy9a1yer. 

- Otlu çah .. \yor mu a 
im?. 

- Klytle ojlama çalapaaem
dan ae elacak daha toy delikaah, 
ya elan tarlua bek&yer, yalaat 
ıeçi ,Udiyor. 

- Kız Et• ! Sizin defirmen 
itlemiyor ma ? 

- Suya baildi, kimiai ael· 
lik te o.._ Meliler, khnili d• 
IMllMI& cia, iti nr dedll..Sayu 
her e plir, dww.._ Ne 
.W. hi'mem Mzieki alyledi 
Wr p prln IUnl.ut, oaclaa 
..... o deiinan ... ,.. ....... 

-Zatea lyledir o bizim im cia
ler periler, definnende,ç6pllkte 
nleair.ler, ,erlerinden Allala 
.aklasın .. 
Hocanın seıi prler: 
- Baıbyalım kadınlar! Bis

millah .•. 

Ak .. • •sen.at tez ~ 
Kilitli kapdar açar 
Kaha •••as.... [ .. ) 
Yavq yaftf claj'ılmaia bq

hyaa kadınlardan bir lmaı 

aJrthrkea hocaya para •e
rirler. Ve artık bu cumanın 
habraıı Ye hocanın liüdü 
ltir hafta dillere destan olur. 
Gidenler gitmiyenlere aalabr
lar, tepik ederler: 

- A kardet bir söyliyor, bir 
aöyliyer da herkesi aizına bak
bnyor. Kital»ı yumuı fibi ça· 
br çabr okuyor, nazar dejaae
Iİn clllimi wrayım da söyliye
yim blyle hoca bulUD111az. Haf
taya sen de pi bizimle bir .. 

Tok Dil 

1•] Burada "Nur,, dan mak
ut ubahleyin Allah huzurun
dan ıeldiii zannedilea çeı•e
den akan ilk "Su" dur. 

(**] Bunları ayrıca Ye toplu 
olarak yazacatım. T. D: -·-Memurlar 
Kooperatifi 
Fev .. lade bir toplanb 

Ye.,.caktar 
l..air memurlan istihlak ko

operatifi yakmda fevkalide 
olarak u.aml bir toplantı ya
pacaktar. 

Bu toplutıcla kooperatifin 
ıirifeceii 1eai ve •llaia itler 
&zerinde alriişlleceldir. 

ELHAMRA 1. Milli 
B!itüa dünyU111 sevgilisi, beyaz perdenin en parlak ve 

en kudretli yddızı 

Greta Garbo 
aun ea 7ai ve ea '°" eseri : 

ÇALINMIŞ AŞK 
~ PJRANELLO'•• ilme& aeriaclen filme .Uaa ta

• an Frumca mlSll Wr qk hiklyeai 
bi•e e1arak: PARAMOUNT JURNAL ( .ı--ı amarte9İ sa.leri tletitir ) 

: Harsb 15, 17, 19 
pe ........ 

-···· Bay Avni Doğanı 
Zi)aret ettiler 
Y1i,et,..am..,_ ... 

s- .............. , b 

ra ait kıdem zamlarile mesken 
bedellerini 1935 blitçesine ko
yamıyacajı kanaabnı izhar et· 
.mİf Ye bu haber okuta ular ara-
11nda endişe uyandırmıştı. Kanu
ni baklannm biltçe darhimdan 
dolayı verilmemesini doğru bul
mıyan ve bmadan m&t:eesair 
olan muallimler her mektepten 
bir marahhas seçerek okutan
lar birliji yoluyla baklannı mtl· 
dafaaya karar vermişlerdir. 
yapılan toplantı da aereken 
teşebblalere girişilmesi onay· 
lanmakla beraber okutanlara 
kartı Ye içten bir aWua pste-
ren C.H.F. Villyet idare hey
eti reili bay Avni J>oiana oka
tanlann tetekkürlerinia sonul
muı oaaylanBUfbr. 

Okutanlar dün C. H. P bi· 
aumda ba1 Am Doianı zi
yaret etmek iatemifler fakat 
t.Tde Wamıyarak haradu 

eme ritmifler ye orada 
Bay Ami Doiau bnprak 
okutnlana acak HYperiaİ 
keadiaine .... ....ıanhr. Oka
tanlar ikinci Te daha IRlyiik 
toplaab yaparak ba mesele 
üzerinde haklarını· israrla isti· 
yeceklerdir. 

Heyet 
••• 

Manisada tetkik
leıine bqladı 

Ozla w &nciıka· ·• "9-
Yltt..chıı 1 aın inıtuılaıa. 
edilmem itlerini tetkik etmek 
ilzere ıebrimize aelecejini yu
chğnmz iktisat bakanhiı tica
ret umum mildir muaviai lıaay 
Sallhiddinin baılwıııtı albn
daki heyetia diln akşam anwa
...ı.bna intizar olunayorcla. 
Gelecekleri karwalamak Gzere 
Türkofia ve Ticaretodua erkim 
Basmahaneye gitmifler iae de 
heyet treaden Ç1km•mıfbr. Al
dığımız malUınata göre bu mu
tahaaıılar diin akpm M•niuda 
kalmıtlardır. Tetki1derine im1ı
Ml mıatakasından baıliyacaklar 
billhara plırimize ıelecek· 
)erdir. 
Yalan~-· t•h8det 
İkinci Hukuk mahkemeainde 

bir taahihisin davasında yalan 
yere yemin ettiii anlafl)an 
Haa Ali caddesinde servili 
•lrakcla 46 numarah evde otu· 
raa eskici Hüseyin mahkeme
de tatalan bir zabıt varakuile 
llWdeiamumilije verilmit n 
118clcleimnu.ınkce ... talald
kaba açılması istenmiftir. 
Oçlbadl karar halrimlijince aı· 
liye uzaya sevkine karar ve-
rilmiftir. 

Maarif Encümeni 8. Süleyman Faik 
Bütçeyi kısmen Çıkanlan ha herler yanlış 

Hazırladı Ve asılsızdır 
Vlll,.t Geael ICurulbatı .... Bir kaç zamandanberi mk ınk 

rif endimeni dtin toplanarak l•tatıbul pzetelerinde ve bazen 
maarif bütçesini hazulamakla de İzmir razeteleriade avukat 
uinfauftır. Encümen eski ıe- bay Siileyma• Faikin İstanbul 
nelerden muallimlere verilmesi müddeiwnumiliiine tayin edi-
lizımgelen nıeıken bedelleri leceiine dair haberler çıkmak-
ve tazminat borcunun bütçe tadır. 
zarureti karfısmda bu yıl yarı- Bay Süleyman Failt çok de-
sınm verilinaini ve dijer yan- terli bir avukabmız oldup 
alnın verilmesini ve diier ya-
nsının relecek yıl bütçesine kadar huauai ve umumi haya-
koymajı auvafık görmüttür. tındaki faziletkirhiı dolayisilc 

Baaun içia bu yıl ltütçeaine hemen kendiaini tamyanlatın 
34 bin lira tahsisat kona- hepsinin kalbini ve sevfisini 
cakbr. kazanmıttır. Bu itibarla izmir· 

Viliyette her yıl artmak- den aynlmuı, adliye kadron 
hı elan mekteplerin vaziyeti içine firmesi keyfiyeti birçok 
nazari dikkate aJu endbaea kimselerin alllı••m celbeden 
lıaclnya iki ilk tedrisat mi- bir bldiae olmatt-. 
fettİfİDİa daha illve edilmesi- Bir kaç fiba evel bay Siiley• 
ni ve mekteplerin temizliji te- man Faik bir •uharririmıze 
min için de bademe miktara- " b6yle bir tayiad .. halaenlar 
nın artbnllllUUH onaylamıt· olmadıp, lzmirclen aynlmak 
hr. _ Diyetinde buluuaacbjmı ,, •1· 

temelde beraber ke,&,eti 
defada Ankara aahallirimizd= 
.onluk. AW.iımz ceftbta ha 
llaNrİll yuhı ve ...... olh
.. bildirilaiftir. 

Bay Kemalettin 
Bugün yeni vazifesi 

ba ....;.,.; LflDa aH-
1 ima•lar mldlirl6ilae ta,U. 

edildipi yudıtunız eıki bona 
komiseri Bay Kemalettin baa
bab ye•İ vazifaine bqlamak 
üzere Aak•raya hareket et· 
mittir. EYYellri aktam arkadq
lan tarafından Ka11ıyakada te· 
refine bir aynhk ziyafeti ve
riJmittir. Kendisine hayırlı ıe· 
yahatlar ve muvaffakiyetler 
dileriz. 

• 11. 1 • 11 

Köy mektepleri 
28 nisanda tatil edilecek 

1111 tedriat mecliai toplan
IDlf ve m..ılimleri •ekil ela 
tek ımdh kiy mekteplerinia 
yirmi aekiz •iunda tatil eclil
meleriai kararlqbrlDlfbr., Bu 
mekteplerde imtihanlara yirmi 
sekiz aiua tarihinde NflaM
rak iç ,W. bit rilecektir. 
yılda alta ay hizmet a6rea au
allim vekilleri.U. laiz•etleri de 
ita tarillte tamamlaaaıı ola
caktır. 
- ilk teclmat mccliaini11 bu 
karan elh !tir l»ilclirimle ali· 

p .... 

Zeki Doğanoğlu 
Türkofiste vazife aldı 

Şehrimiz ticaret odam iatih
barat tefi iken matllaat ._ .. 
mlclilrlliü propapada •ip· 
yirfitiae tayin edilen bay Zeki 
Doi•noiftmun bu kerre Aa
karada Tiirkofiı kuru mey•• 
pbaine ~ yh lira aylıkla 
ta7ia Nildiii haber ahaaıfbr. 
Bay Zeki Doiaaoilu uzun 
mlclclet lzmir ticaret odumda 
sllid• bizmefurie temayiz 
edu mımetli Wr anwpeı:ı-
•· Tebrik eder yem YUife
•dıe •naffaloyetler dileriz. -
Talebe bayralDI 
.... ,. taw.e •Jlıaall• 

bıJa, .... ka,leıia 
l lan bazırlanmııolacaktir.Taı.M: 

bayrma kÖJlede kwtlal•• 
•aaa içi• ınif bir preİJ'am 
"•ıma•••ıbr. Bu ,ro;n. &Mı.· 
ti• kiylere ıöaderilmiftir. Her 
koyde AJIH İle tatllik etlİ• 

Koşular ...... 
Bugün heyecanlı 

o acaktır 
S.-.. • 1-lıar koıuı.n

lç' c8 iıaftaaclır. Bupa b-
tolar ıeçen iki haftadan çok 
daha beyecaah elacakbr. Bu 
hafta Jantlara yep yeni bay· 
nnJar iftirak fMlecektir. 

bk k•tu dlrt ve daha yu
kan yaştaki yerli, yanm kan 
Arap •• halia kan at ve kıs
raklara aahmatur. Mesafesi 
2000 metre olan bu koşuya 
bet hayvan qtirik edecektir. 

Alceylaala Zeybek bu ko
ıuda çarplf&caldardır. 

lkiaci kop llç yafındaki 
yerli, yanm kan ve halis kan 
Arap erkek ve eliti taylara 
mahsustur. Mesafesi 1000 met· 
redir. Bunda favori Oktay 
,a.terilmekteclir. 

Oçibacti kota üç yafllldaki 
yerli hali. kan lnpiz erkek 
ve difi taylara mahsustur. lk
ramiyeıi 450 lira, mesafesi 
1600 metredir. 

Bu kotu tay deaemeai koıu
audur. KOfUYa beş hayvan ai
recektir. Tmnri Favoridir. 

Dardlnci koıu dört ve da
ha yukan yqtaki ve seae içia-
de kUf'I kazauuyan yerli ya
na kan laaiJiz at •e kısrak
lara mahsustur. 

lkraai7ui 285 liradır. Me
safesi 2000 metredir. Ba ko
pya 6 hayvaa kayıthd1r. Soba 
kDçiik Nona, Kap, Seltea, 
Bozkurt •e kiiçük Klas bu 
koıuda bofutacaldarclır. 

Ka1aiUyetleri müaaYi l(ibidir. 
Banda fa•ori kapbr. K&çnk 
Nonoda'da çok ümit vardır. 

Soa kotu: Dört ve daha yu
karı ,..ta ve 935 yılmde ka .. 
zandıjı ikramiyeler yekünu 300 
lirayı tecavlz etmi7en haliı kan 
lntim at •• kmakJaıına mah
ıuıtur. Meaafeai 1600 metredir. 
Yedi hayvan kayıtlıdır. 

Glniia en laeyeculı ve ala
kalı kotaıa ba olacaktır. Bunda 
Markizde çok ibait vardır. Ron
fluda ondan a .. İ'J deiildir. .......... 
Nafia müsteşarı 

Şehrimize gelerek 
Yunnnistana geçti 

Evvelki pa aafia müetetan 
Bay Arif Aakara'da• ,ehri
mizc relmiz ve Yuaanistaa'a 
sitmiftir. 

S.y Arif Avrupa' da bir tet
kik seyahatı yapacaktır. Vi .. 
llyette Vali General KAzım 
Dirili ziyant ebait ve vali 
ile Wrlik ote•Dbille bllylik 
Gedb klprlalae plerek in:
pata tetkik eylemiftir. -
Polonya sefiri 
Polonya sefiri ceaaplan dün 

akpmi Afyoa treniyle tehri-
aiu ıeL.it ve Ba ... baae is .. 
tu,_u Yİllyet ...... hu-
kuk itleri mldiuii bay Fuat 
Y urttat tarafmclaa ka111'--11-
br. 

Halk evi 
Başkanlığından: 
1 - HalkeTiade eskiclea 

,.-o1aıy~laerfla 
...t 10 .. 12 ye Ye 14 
t• 18 • katlar Halkeviae 
... ...., kayıtlarma ye. . ... ,.... •.. .,. 
.ı.n iıdifewleria istedik· 
leri ......,. kay.W-•ala
ruu rica eded-. 

HalkeYi batkam •• 
V nsat Sa1lan 
A.Del• 

1( KÖŞEMDE ) 

Yeni bir eem usulü 
Hintlilerin bir ceza kan•u 

•armıı ki (ar&~tte Amerika· 
lalara tq CJbrtacak ahkam ta-
ııyormuı, Fakat bunu bea p
rip riSrüyorum. Belki 'Hintliler 
ıipi makul ve maıabki ıörealer 
de bulunur. 

tca.... 111= Bir bılan ..__ 
... W,a.t ..... biaiaa"I 
k..t. ... t.rat.er b .. ~ 
eden erkete, tekerrir eclerae 
bu aefer de kadına ve Dçlhıcü 
halincle de bdıma kocasına 
ceza verirlenaif. 

Hıyanet eden kadınla onun 
,erikine cezanın verilmesi her 
milletin kanununda ıirtilea lıü
kümlerdenclir. Fakat hıyanet 
eden kadının koc•ID'a, bu it
lerden haberi olmıyan bir za· 
vallaya ceza •ermek elur it tle
jiJ. Acaba kan11111 idare ede· 
mediği, aeçeaediji ve clUa 
birçok (cliii) 'er içia mi ba 
cezayı herifin sırtma yüklü
yorlar? Kim bilir. Tqbihte ha
ta olmaz: 

Nasreddin hoca bir pa 
merkeple köye ~derken ab-
desti gelmif, latasuu çıkarmıt 
merkebin nrtma bırakmıtı mer-
kebin yuına tekrar döndiiii 
vakıt bak•t ki lata yM.. 
Almıf eline sopayı, N-lf 
merkebe dayai•· aelip ıeçn
lenlea birisi merakluaıf •e 
10rm11f: 

- Yazık de;il mi hayvaaa, 
ağzı yok dili yok. Neye diri
yorsua bu kadar deyiDce : 

- Birader demit 1e11 bil
mezsin, ona sor o ka'-ahabm 
bilir. 

Atait yukan buna benziyea 
bu ceza usulü benim biraz. bir 
az dejil de adamalnlb tuM
hına l(İttİ. 

Mulektaflardan birisi bu ır ... 
ma ele abm1 ta buna uysa 
ltir uauhm hltBa milletlere tat
bikini dilemif; birbirine tecn&z 
edea bir .;Det içia cezaya; Te
cavüz edea millete tatbik, ikm
cisinde tecavh ediline tatlrik 
• Sanki tecavüzü sevdiği içia 
ODU arayıp iateyor?! - Üçünctl
süade de 11 Uluslar cemiyetine ,. 
tatbik etmek ribi umumi bir 
kaide kunalmasmı istiyea be 
arkadat acaba hiç dlişünmedi 
mi ki: BGtün devletl~rin topJ..
chjı " Akvam cemiyeti ,. ; Eier 
bu usul tatbik ediline; tecaril 
eclea milletlere ceza verellile
cek güya yefine hllüıadir. 
Oç&ncü tecavhde ceza)'I ak
vam ceaiyetine kim verecelL 
Eier Allah verecekse ona tla: 

- Senin kan........ arbk 
aypn fitme4li. Hİlltliler filli 
im de milletlere ftt ceza ar 
hhla dlpndtlk. 

Diye akıl 6iretecek, kaaua
laranı deiİfÜrecek tleiiiz a.. 

ABala -- Hilltlilere. ........ 
alay t&a , l.ayle bir fikir 
ataa meılektaftma dötünce ye 
manbk versin. 

TOK.DiL 

IZllllr A8k.rllk flt
beeluden: 
Şubeye ihbaratta buluaaa

lar ihbar kijıtlanncla açık 
adresi ye ieu1a111M u ,az
•aı.larlar. Ban•• hari· 
cİIKle YUkultulacak ihlNınd 

•akllal tut..ı...y11Cakbr. 

allimlerin 
Toplan ı 

Cumhuriyet halk partim .. 
yük koarreaiae ıidecek _... 
rahbularla bir konupaa Ja,.&
_. tevip edea l.ir • 
_._. __ d ........ 

ra melltepler ......... 
,.,.. ... yapllmlfltr ............ 
hya bapauallimlerle na 
allİlller iftirak •tmit ye _....-.: 

Wlana tla 
Wrt: .... Ma!Mlü_ ....... ~~ 
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Bu adam Kayanın babası n11? 
Yoksa celladı mıdır ? 

·-· ... ·---
Çapraşık iş! Evet doğru 

söyledin zaten hayat hep bu 
ı;apraşıklıklarla dolu değil mi? 
Ferit beni sev;yor, ben onu 
sevmiyorum, seveRıem. Buna 
ra&"men ona söz vermeliyim 
diyorum niçiR? işte bütün çık
ınazları bu niçinin altında ara-
malıdır kardeşim.. içtimai 
bozukluklar en çok birb rini 
ayni kuvvetle seven, anlaşabi

len eşlerin, en az buluşabil
nıeleriııden ileri gelmiyormu? 
Yarsın bu çapraşık i"idişin bir 
kör düiümüde benirnle baj
lansın : yeter ki dansız yaşayı
ııma çok sevgili bir varlığımı o 
yaşayış ve yükseliş, dadını ve
rebileyim .. 

Hayretle 1 
- Çok sevgili varlıiın kim ? 
- Kaya ! .. 
Erkol yıldırımla vurulmuş 

ıibi sendeledi elini kafasına 
~ötürdü: 

- Bu cevabı hiç beklemi-
yordu. Ferit Kayanın babası 
olduiunu unutmuş 2ibidi. 

Arna ne demek istiyordu?. 
Birden ienç kadının kolundaR 
çekti, yanına oturttu. Anlat 
seni dinliyorum dedi .. 

Genç kadın heyecanla: 
- Çoktandır Ferit pefİ•i 

bırakmıyor, 11özü n her halile 
tutkunluiunu anlatmak iıtiyor
d u. En çok kayanıR da fena 
fikirlere dütmesinden çekini
yordu. Artık evlenmek fikrinde 
elmadıimıı ona söylemiyordum. 
Fakat ıoıünü üıtümtlen çeYİr
mek kabil olamıyer. Ne alay
larım, ne sert tavnm ne de 
lı:endiıini sevmcdi&imi, sevemi-
yecej'İ•i fÖylemek kir et
miyor . ail'akis K a yaya 

2'or bir çokları iİbi sizinlcdc 
mtinascbctimi keserdim. Kes
miyorum fa!<at bu teklifiniz 
son el~un ve onu unutalım ymc 
daima dost kalalım .. Kaya ;ı.ra
mızda bu dostluğun en temiz 
ba2"ı olsun .. 

O müphem bir tavır aldı ; 
- O kadar cılaz bir ba~ ki 

ona tutu•maktanaa hemen kop
masını tercih ederim Arna .. 
Çünki ... 

- Ben sözünü kestim. Bila
kis çok kuvvetli ve köklü bir 
baidır. Kaya gibi bir kız size, 
ve bütün sevdiklerine en yük-
sek bir knanç en sonsuz bir 
umgudur bay Ferit. 

Geçen ıün Kemal Şakir, sev
gili çocuk konseri için rıe ka-
dar çalışıyor, diyordu. E2"er 
muvaffak olursa Kayanın par
lak istikbali, stnde karışık he
vesleri unutturmaia yeter sa-
nınm .. 

Ne çabuk de~işti; nasıl kat'i 
sert bir tavır takındı. O anda 
elini salladı, sanki bu parlak 
istikbale uzadılmış keskin kı
lıncı hııla önüme savurau: 

- Yazık bu ko•ser verilmi
yecek. Kaya da boş yere yo
ruluyor .. 

Beynime yumruk yemiş ~ibi 
ıaıırdım. 

- Ne dedini~ lım konıer ve-
rilmiyecek mi, niçin .. 

- Çünkü bir erkekle ıizin 
ıibi bir kadın arasınaa dostlu
i• iaanan insanlardan olmadı
fı• için sizin kesmediiiniz mü
nasebeti Lea kesecek ve bu-
radao a-ideceğiz Araa .. 

- Yani kenni heveslerinize 
kızınızı feda etmekten çekin
miyeceksiniz? .. 

01111 ı•ar -olan dosstluj'umu elinde bir 
silah gibi kullanmak iıtiyordu. ·····y····u•n•n···a··n···ı:·s··t··a· .. n···d ... a ...... 
sen bile "İhtiyar kelebek ka-
natlarını pek titretiyor. Büsbü- Açığa çıkardan 
tün kırılmadan ıenin omuzla- Müddeiumumiler 
rında dinletmek iıtiyor ialiba İstanbul, 18 (Hususi) - Ati-
Arna,, derdin.. nadan bildiriliyor: Yunanistan-

En ıon ültimatumunu da da adliyedeki tasfiye devam 
verdi.. ediyor. Y cniden dokuz müd-

Erkul: 
Ü 

deiumumi ile Patıas belediye 
- Anlamıyoram ki dedi. 1-

timatum! Yani F eridin saaa reisine işten el çektirildi. 

aıkı ile Kayanın diri•i arasıa- Çucuk esirgeme 
tla •• milnaseltet var ... 

- Feridin ültimatumu Ka- Kurumunda 
yaaın maaevi ölümüaür Erkul.. Ankara, 17 (A.A) _ Çocuk 

Neler söyledi-? Kendiai aeıa-
tlıracak ne diller döktli anlat; uirıeme kurum genel merkezi 
mıyacaiım. Bir sürü llkmiıaı• 1 Nisan 935 ten 16 Nisan 935 
sonu Hain dinJediiin fibi yor- tarihine kadar 1524 çocuk ae-
iUa kanatlarını benim omuzla- nel merkezin polikılinikleri•de 
rımda dinlendirmek olduiuau muayene ve tedavi eclilm.iştir. 
söyledi. Diş muayene evinde de 875ço-

Erkul hafjf bir alayla : cuiun diıleri muayene ve teda-
- Her erkek her kadını al- Tİ edimiştir. Süt damlasından 

datır 1 Fakat her kadın da her2~n 160 çocuia 1158 kilo 
sevilmekten lıoşlamr 1 ve ıra- yr.kün elarak bedava süt veril-
liba sende bunun için (evet) miştir. Fakir talebeler için 
deme2'e hazır!andm ! . açılan aşhaneden hergün 226 

Arna acı bir sesle : çocuğa sıcak yemek verilmiş, 
- Hayır (evet) dimeie hiç yardım yapılmıştır. Aynca 7 

hazırlanmadım. Ve dediiimidc çocuğa da çamaşır, ayakkabı 
bir an düşünmediğimden yine verilmek suretile ıevindirilmiş-
rcd ett m. Ve artık bu boş fi- tir. 
kirden vaz 2 eçmesi için hemen ZehlrlJ gazlar için 
ilave ettim. Konferans 

- Kızınız Kaya dünyada Aydın 17 (A.A) - Halkevin-
cn çok sevdiğim biridir. Onun de zehirli gazlar ve korunması 
babası olmasaydınız: kendile- hakkında bir konferans veril-
rilc cv'cnmeii red ettiğim di- miş ve denemeler yapılmıştır. ...... if cfa·;m~;~iş···;J;~·· .. ·y~p~i~i"~··ft 
ÇıE:LIK ZIRHLARI DELiYOR 
DEta R KAPILARI AÇIYOR •. 
VUCUDUNAKURŞU işlemiyor 
BU: AMERİKALILARIN EN SON İCAT ETTİKLERİ 

Görünn1ez elektrikli mal<ina 
.A ı >..A.ıvı:I ı >:IFt 

UGU J LALE s·NEMASINDA 

Boğazlar meselesi 
Bay Tevfik Rüştü Aras diyor ki: 

Boğazlar rejiminde yapılacak muhterrıel anlaşmalar 
düşünceınizcle serbestlik rejimini müteessir etmiyecektir 

Cenevre, 18 (A.A) - Ana- Buna binae ı burada bu hü- ku21la birlikte barışın pekişti-
dolu Ajansının hususi muhabi- kümleri mevzuubahsedecek de- rilmesi yolundaki bütün gayrct-
rinden: Dünki.i celsede sırasife g.lim: Diğer mıntaka yani Bo- lere saRıimi bir surette iştirak-
bütün konsey azası Fransızların ğazlar mıntakası için hal böyle ten hali kalmıyan Türkiyenin 
teklif ettikleri karar projesi değildir. Bu mıntakaya taalluk bu sahadaki yüksek faaliyetinin 
hakkında mütalealarını söyle- eden askeri hükümleri farklı kendisini gayri müsavi bir mu-
dikten senra B. Tevfik Riiştü bir muamele arzctmcktedir.'Bu ameleye maruz bırakbilmesini 
Aras Türkiye namına söz ala- rada gayri askeri mıntakalar- kabul edemiyccektir. Buna bi-
rak aşağıdaki beyanatta bulun- dan başka müdafaa vasıtaları- naen askeri noktai nazardan 
muştur: nın tahdidatı menuubahistir. muahedeler ncvzuu bahsolduk-

B. Laval tarafından üç dev- Bu askeri hükümlerin muka- ça yine aske i hükümleri ihtiva 
let namına verilen karar pro- bilinde bir Lokarno misakı eden Lozan muahedesinin sü-
jesinin Streza konferansı so- yoktur. Bu hiikümler Türkiye- kutla geçiştirilmemesi tabiidir. 
nunda neşredilen tebliğ bakı- nin zararına olarak gayri mü- Bu vesile ile tam bir müsavi 
mından tetkik edilmesi icabede- sait bir vaziyet ihdas etmekte- ve mütekabiliyet r·:jimi altında 
ceğini zannediyorum. Bu tebliğin dirler. Bundan başka bu mü- herkese azami emniyet arzet-
ihtiva etti~i mesele hakkında savats zlık bu hükümlerin ka- mclcte olduğumuzu kaydetnteldi 
noktai nazarımızı daha evvd kü- bulündc imil olan ahvalde va- 2ime müsaadenizi rica ederim. 
çük anlaşma ile Balkan antan- ki derin tuhavvüllere ve ahva- Barış ve emniyet için bütün 
tında hildirmiştik. Karar veril- lm bundan böyle de maruz arsıulusal teahhütlere iştirake 
meden önce memleketim için kalabilece&'i esaslı deiişiklere amadeyiz. Karar projesinin mü-
hususi bir ehemmiyet arzeden raimen devam etmektedir. Bu zakeresi vesilesiyle bu beya-
bir noktadan bahsetmek iste- hususta aıaiıdaki noktayı açık natta bulunmaya lüzum iÖrmek-
rim. Halfımdur ki Lozam mu- bir surette tebarüz ettirmek liğim şu anda meselenin esası-
ahedesi bazı askeri hükümleri isterim. nı ortaya koymak için değil 
di~er ba:ıı maddelerdeki bü- Mevcut muahedelerle tayin Türkiyenin iÖrüş tarzını size 
kümlerin şumulünü haiz. olma- edilmiş olan vaziyette de- bildirmek içindir. Bununla be-
makla beraber ulusal topraiı- iişiklilder vukubulduğu tak- raber 'urasın• tasrih ederim ki 
mızın bir kısmının müdafaa dirde Türkiye bu değı- boiazlar rejiminde yapılacak 
vasıtalarından yirıe de tahdit şiklikleri boiaz1arın askeri muhtemel anlaşmalar bizim dü-
teşkil etmektedir. Bu tahdidat rejiminde mukaeil tadilata mü- şüncemizde serbestlik rejimini 
iki mıntakaya aittir. Bir mm- tevakkıf tutmak mecburiyetin- asla müteessir edcmiyccektir. 
takada yani Trakyada bu tah- de bulunacaktır. Prensibe is- İtalya: İngiltere ve Fransa 
didat üç hemhudut memleket tinat eaen iki sebep bu teb- nazik bir tarzda olmakla bera-
için nizami ve karşılıklı veci- Jiiin haklı oldu&-unu isbat et- ber ihtirazı kayıtlarını serdct-

SahHe 3 

Sovyet 
Artistlerinin An
kara konserleri 

Ankara, 17 (A.A) - Sovyet 
Rusyanın büyük artisleri bu 
~ece Halkc•i salonunda ilk 
festivallerini «üıide bir kala-

<> 

baJık karşısında vermişlerdiF. 
Saat yirmiden itibaren Halke" 
vinin büyük salonu davetliler 
ile hıncahinç dolmuş bulunu
yordu. Localarda başbakan, 
bütiin bakanlar ve Sovyet bil· 
yük elçisi bay Karahan, say
lavJar bulunmakta idi. 

Saat yirmi bire deoiru rei· 
sicumhur Atatürk saloeu teşrif 
etmişler ve istiklal marıile 

karşılanmıslardır. 
İstiklal marşından sonra en· 

tcrnasyonal çalınmıştır. Halke
vinden bir genç davetlilere 
Sov.\et Rusyanın büyük artist· 

lerini takdim etmiş ve Halkevl 
namına artistleri selamlamııtır 

Müteakiben pro~ram muci 
hince koasere başlanmııtıı. 
Proıramın her numarası büyük 
a}k.ıtlarla karşılanmış ve ı•ç 
vakte kadar devam etmiştir. 

Umumi 
İhracatımız 

Ankara, 18 (Hususi) - Son 
istatistiklere göre umumi ihra-

catımız üçyüz ellidört milyon 
860,512 liradır. 

Kamutayda 
beler tazammun etmektedir. mektcdir. Bunlardan biri bii- nler. Sovyet delegesi B, Litvi-
Bu vecibeler Ü~ aJllurdar tün dij'er devletler için olduj'u nof B. Tevfik Rüştü Arasın Ankara, 18 ( Hussi) - Ka-

Bir münakaşa 
devletia anlatmasına istinat et- ~ibi Türkiyenin de kendi cm- bu beyanabnı tamaıı.iyle tas- mutayda köy Jcanununda ek 
tiii için bunların idamesi mesu- niyeti lüzumudur. vip ve takviye etti. layihası görüşülürken münaka· 
liyeti de karşılıkll bir surette Diieri de mevcudiyetini mü- Diğer konsey azası bu hu- şdar oldu. Layiha tetkik için 
bu devletlere terettüp eder. dafaası için lazım olan tcyak- su!ta söz almamışlardır. bütçe komisyonuna verilmiştir 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

adınlar Ko • r ı 

Dün Yıldız sara}'ında toplandı 
lstanbul, l8 (Hususi) 

Arııulusal kadınlar birliği 
kongresi bu2ün Yıldız sa
rayının büyük salonunda açıl
dı. 500 kadar kadın ve 50 
erkek mürahhhas vardı. İstan
bul •alisi bir nutuk irad ede-
rek konııreyi açtı. Mürah-
hasları selamladı. Kongre-
nin mesaisinde muvaffakiyeti
ai diledi. Bu ıamimi sözler 
çok alklflandı, Türk kadınlar 
birliii reisi bayan Lilife Bekl
rin hoş geldiıaiz nutkundan 
ıonra kürsüye ıelen Uluılar 
arası kadınlar birliii başkanı 
bayan Ayakıi Tnrkçe bir nu
tuk söyledi. Tilrk kadınlıimın 
burünkü durumun.lan hayran
lıkla bahsetti Çok alkışlandı. 
Ayni celsede Atatürke ve di
j'er yükıek makamata tazim 
-telyazıları çekilmesine karar 
verildi. Öj'leden sonra tefrik 

ı 
edilen komisyonlar çalıştılar. 

Akşam İstanbul valisı tarafından 
mürahhaslar şerefine bir ziyafet 
VNiımiştir Konire yarın mesa-
isine devam edecektir, yarın 
(buiiln) öğledr.n sonra dolma
behçe sarayında kadınlar bir
li2i tarafından mürahhaslar te
refine bir resmi kabul yapıla
cakbr. 

İstanbul 18 (Husuıi) - Ka-
dınlar kongr.-si Reisicumhur 

Atatürke sanrı telıırafı çek
miştir. Söz alan hatibler Türk 
kadınının hurriyetindcn ıııbte 
ile bahs ettiler. Kadın saylav 
)arımızı selamladılar. 

İstanbul, 18 (A.A) - Uluı
lar arası 12 nci kadınlar kon
iresi burün saat 10 da Yıldız 
sarayında Bayan Corbet Ashby'
nin başkanlıiında merasimle 
açıldı. ........... 

Balkan antantı 
Ökonomik konsey dün genel 

toplantılarına başlamıştır 
Ankara, 17 (A. A) - Balkan 

antantı ökonomik konseyi iç, 
timalarına iştirak edecek olafi 
Romen ve Yugoslav murah
hasları bugünkü ekspresle şch
rim:ze gelmışlerdir. Durakta 
dış işleri baltanlığı namına kar
şılanmışlardır. Romen murah
hasları Ankara palasa, Yugos
lav murahhasları ise elçiliğe 
inmişlerdir. Elen murahhasları 
yarınki ekspresle geleceklerdir. 

Murahhas heyet baskanlan 

yarın saat 15,30 da aralarında 
husu i bir toplatı yapacaklar
dır. Ökonomik konseyin reael 
toplanh ı dı:ı. ;arın saat 16 bu
çulda hilaliahmcr mı:;rkezi bi-
nası salonlarında açılacaktır. . ------
Çimento fiatleri 
Ankara 18 (Hususi) - Öko

nomi bakanlığı vilayetlere tel
grafla bir tamim göndererek 
Çimento fiatlerinin yirmi iki 
buçuk lira olacaiını bilirdi. 

a 
Uluslar kurumunun kararından sonra 
Almanya bu konferansa gitmiyecek 

Londra: 18 (A.A) - Cenev- Diğer taraftan Dily Teliraf 
reden bildirildiiine göre, Ulus- gazetesinin Cenevre ~uhabiri 
lar kurumunun kararından sonra fU havadisi vermektedır: 
Almanyanın Roma konferansına Konseyin kararından yarım 
ittiraki muhtemel deiildir. saat ~vvel bu karare Danımar-

Salibiyettar mehafil Roma ka murahhası teklifi yolunda 
konferaasının alakadar aevlet- alınması için çok çalışmıı idi. 
ler arasında bir ademi müda- Telefonla bu mürahhas ile 
hale misakının İmzalanması ve muhabere eden Alman dış 
Avusturya - Bul~aristan - Ma- bakanlı;ı, karar menfi bir te· 
caristan a askeri haklar veren kilde ahnruiı takdirde B. Hit-
bir tavsiyenin bu devletler ta- leria diier devletlerle hiçbiı 
rafından uluslar kurumuna ve- &rfi ulusal miizakerclere rir-
rilmesi ile neticaJenmesini ümit rnekten imtina cdecej'i aildiril-
etmektedirler. miştir. 

... 

TAYYARE SİNEMASI 
3t5t Telefon sust 

8 U G U N 
UByUk · bir sinema harıkası 

ALEXSANDRE DUMAS FİLS'İN ÖLMEZ ESERi 

La Dam O Kamelya 

rMar:Uerite ~auticr :öl=e Y ovnne Printepsm 
Armand Duval '' Picrre Frcsnay 
Duval Pere " Lugne Poe 
Prudence " Jeanne Marken 

·---'!!!!!!!'~~~~~ F 

Beynelmilel şöhreti haiz olan bu filim bu sene yalnız 

Tayyare sinemasında ve yalnı:ı bir hafta gösterilecektir. 

Ayrıca: FOKX dünya havadisleri [Türkçe sözlü] son 
Yunan isyanına iştirak eden zabitleri harp divanı hu
zurunda muhakemeleri. 

Seans saatleri: : Hergün 14,30 - 16,50 - 18,50- 21,15 
Perşembe ve Cuma 12 de ilave seans. 

Dikkat: Hergün son 21,15 seansı [ucuz halk sean
ansıdır) fiyatlar 25 - 35 - 50 kuruştur. 



Sahne• ... ----- ----- -

Altın Ve Güzel Kızlar 

'------------~.?.?-:~.~~~.~.';!.~.. , 
Avuçları şeffaf olan bu beyaz eller 

belki de bir cinayet işlemiştir 
B. Mateprey şu neticeye 

vardı: 

- Bilhassa sakınmak lazım 
Jl n nokta kadmcağllın ellc
rımu; araaındao aıyrılması

dır. İlk haftalarda, bir alay 
polis arkasında dolaşacafından 
buna zaten imkan bulamıya• 
caiını zannederim. Fakat ni· 
hayet zabitanın nezareti gev
şiyecek ve polis komiserlerine 
tak.ip edilecek baıka iş çıka
caktır. lıte bizim içi• aııl e 
zaman iki kat dikkat etmek 
icabedecektir. 

Direktör kalktı, elini deli
kanlının omuzuna dayayarak; 
teveccühle: 

- Morıra, doıtum, dedi, 
içime öyle ıeliyor ki bu iş si-
u kendiaizi ııllatermek ve 
servet yapmak imkanını ve-
recektir. 

Katip çıktıiı zaman Villa 
Saidiıa yapraksız bahçeleri üze· 
rinde donuk, fakat şen bir ilk 
kanun ırüneıi parlıyordu. 

Sokakta bir gazeteci ba&-ı
rarak koşuyordu: 

- Paris-Midil Rlly ciaayeti 
hakkında son tafsilit .. Danıöz
le mülakat .. 

Tropikal - Konser 
B. Marteprey iyi tahmin et

mişti. Pazartesi sabahı "Jour
aal,, ın ilk aahifesinde Morıra 
odacılarının reamini ırörebildi. 

Hayatında ilk defa bir ııa
zeteye müllkat venneii büyük 
bir şeref sayaa Jozef, "sıska 
ve daima müteheyyiç bir adam· 
cık olan Batistinin üç defa 
"Madea itletme ve Arama şir· 
ketine,, nuıl ıreldiiini anlatı
yordu. 
Aynı iÜA içinde bir poliı 

müfettİfİ Miıodyer catldeıinde· 
ki daireye ıeldi. Müdür ile 
kitibiatlea birltiriai• ayni olan 
ifadeler aldı : B. Batiati filha
kika üç defa ııclmit t'e bun• 
lan bir kalay madeni İJİne 
allkadar etmej'e çahı•ıtsa aa 
muvaffak olamamııtı. Oaa 
kat'i ltir red ce•abı t'erme
m•kl• beraber aaha sarih tek· 
liflerd• bulunmasını bekledik
leri bir sırada feci ölilmünü 
baber almıılardı. 

Memurlar akla çok yakııı 
ola• ve ensen kıımcn haki
kate uyıun da olan bu izahatı 
kifi ltuldular. Zira Batistinin 
fakirliği ve parasızlığı hakkın· 
da Laoslu dansöz tarafından 
verilen malulat ta bunu teyid 
etmekte idi. 

Adliye maalesef daba ileri 
ıridemedi, zira müstemleke me
murunun Pariste baıka kim
lerle münasebette bulundujiunu 
ke,fedemedi. Batisti Röyde 
komşularının hiç biriyle görüş
mezdi. Yemek yedijii Malme
zon lokantasında da kimse ile 
arkadaşlık tesis etmemişti. Bu 
hususta da metresi doğru söy
lemişti. Maktulün Pariste dostu 
yoktu. 

Şu halde? Bu bir serseri ta
rafından yapılmı~ bir hırsızlık 
cinayeti miydi? Bu umumi ef
kar için pek e ka:iar alaka 
uyandırıcı bir hadise olmaktan 
çıkıyordu. Polis müdüriyeti de 
ıazetecilerin sorgularından ya
kayı sıyırmak için bu faraziyeyi 
onlar;. ima etti. 

Günler, haftalar ıeçti. ıaze
teler başka vak'alara daldılar 

'H ldmıc bir daha bundan 
babıetmedi. 

Fakat, kendine daha fazla 
,öbret vt:rmek için bir Inıiliz 
adı takınarak B. Smit ismi al
llRda kenclini tanıtan husu..i 

polis hafiyesi izi elden kaçır
mıyordu. 

Onun verdiği izahata göre 
kam, Tropikal Konserde danı 
numralarına hali devam edi
yordu. Cinayeti takip eden haf
ta içinde bu müessese müşte
rilerin hepsini kabul edcmiye
cek kadar kalabalık oluyordu. 
Bütül' Paris halkı cinayetin 
kahramanı olan kadını görme
ğ'e ııeliyordu. Fakat halkın 

merakı da git fide azaldı ve 
Topikal Konserde hayat eski 
mecrasına döndü. 

Kam, tabii, Röydeki pa•yo· 
na artık ayak basmıyordu. 
Hususi eşyalannı oradan çek:
mitti. Şimdi Pamplemus ile 
birlikte yabp kalkıyordu. 

Polis hafiyesinin verdiii te
miaata ııöre dansöz işi dışında 

kimse ile görüşmiyor, hiç bir 
aşıkı bulunmıyordu.Bazen müş
terilerinin evlerinde hususi nu· 
maralar yapmağa giden ve iki 
de birde onlarla birlikte otele 
inme&"e de razı olan bütün ar· 
kadaşlarının hilifına olarak, 
dansinı kapanır kapanmaz o 
muntazamen Pamplemusun oda
sına dönüyordu. Ancak tropi
kal - Konserden aldığı hafta· 
!ıkla geçiniyordu 

Bir ay sonra bay Smit onua 
hakkında: 

- Bu bir "iffeti mücesse· 
me,, diyordu. lıkin, polisin ne· 
zaretinden korktufllnu sanı
yordum. Fakat timdi. .. 

O a\qam, Hanri Morga gi· 
dip Laos kızının nasıl dus et
tiğini a"Örmeie karar verdi. 

Tropilcııl Konser, hattı üstu
vaya ait dekorlarla dansinge 
çevrilmiı eski bir ırarajdı. Dı
varlannda bambu ağaçlarile 
süslenmiş pli jlar, çok mavi bir 
deniz, çok kırmızı papağanlar 

ve şehvetli vaziyetlerde kıvra

nan zenci kadınlsr resmedilıaiş 
bulunuyordu. 

Zenci çalgıcıludan mürekkep 
bir cazın arkasında, arkasız 
iskemleler oturmuş dört dansöz 
ge•ezelik ediyorlardı. 

Bunlardan birisi, ııenif ve 
yassı yüzlü, büyük ve yuvarlak 
gözlü, kıvrık saçlı, cilalanmıt 

gibi parlıyan derili bir kadındı. 
Scnegallı olsa gerekti. Daha 
ince, ve daha az koyu olan 
diğer üçü de Anti melezlerin· 
den olmalılardı. Morga bunlar· 
dan birinin Pamlcmuı olacağı
nı tahıııin bile etti. 

Fakat, Martinikli gibi, ancak 
ıazetelerdc gördüiü resimle· 
rinden tanıdıiı Kam henüz or
tada yoktu. 

Oorkestra bir Rumba çalı
yordu. Bir düzine kadar çift 
pisti istila ettiler. Bamplemus 
büyük bir zenci tarafından 
dansa kaldınlmıştı. ve ikisi de 
öyle arsız bir kudurmuşlukla 
kalçalannı oynatiyorlardı ki bü
tün hazır olanları eylendiriyor
lardı. 

Laoslu kadın hala ırözükmi
yordu. Hayal sukutuna uirayan 
Morga kalkıp .ıitmiye hazırlan: 
dı~ı sırada bır trampet sesı 

duyuldu. Lambalar ~öndü ve 
iki projektör yanarak, pist va· 
zifc~iııi gören dört köşeli mu
şamba üzerine paı lak ışıklarını 
dökmeğe başladılar. 

Hemen ayni esnada, ağzına 
bir boru geçiren orkestra şefi, 
bayan Kam tarafından bir La
os ciansı yapılacajını bildirdi. 
Kadın perdeyle örtülü bir 

kö•eden çıktı ve çıplak ayak
larile muşambaya yavaşçı sü
rünerek ilerledi. 

... ' .. ~ r ' ' ' •• , ., A . . -
Yeni Asır 

ay Mac Donald'ın nutku 
lngiliz Başvekili sulhu korumak için 

F ed·akarlık yapılmasını istiyor 
LONDRA 18 (A.A) - Baş

bakan B. Makdonald radyo 
ile neşredılen bir söylevinde 
Streza konferansında elde edil
miş olan neticelerden bahse
derek İngiliz milletine kendi
sinin Strezaya azimetinden ev
vel mevcud olan taanhüdler
den ı:ayri hiç bir taahhütle 
girişilmemiş olduiu hakkında 
teminat vermiş ve Almanyanın 
16 Mart tarihli beyannamesine 
kadar elde edilmiş olan n~ti
celerin muhafaza edilmiş ol· 
duğunu 3övlemıştir. 
Baıbakan bundan sonra Stre

za konferansında cld~ edilmi' 
olan neticeleri hüliisa etmiş ve 
bilhassa bu neticelerin en mü
hiır.minin ve en ziyade ehem• 

miyete şayan olanının Büyük 
Britanya - Fransa ve İtalyanın 
aralarındaki tesanüt ve vahdeti 
ilin c•meleıi ve ıririşmiş olduk
ları işe devam eylemeleri oldu
ğunu ilave etmi,tir. 

Başbakan sözü'le devamla 
demiştir ki: 

istikbale büyük ümitle inti
zar edebiliriz. Çunkü bu üç 
memleketin ittihadı hiç kimse 
aleyhine müteveccih değildir. 

Bu üç memleket sulhun mu
hafazası ve her hanıri bir mil
letin taarruza uğraması tehli
kesinin defi için dijier millet
lerin de kendilerine iltihak 
etmelerini istemektedir. 

Lokarno muahedenamcsinin 
bize tahmil etmekte olduiu 
taah\ütleri teyit ettik. Ve bun
lara sadık kalacağız. 

fluy .Mac Doııcılıl 

B. Makdonald dün Avam 
Kamarasında tarki ve mer-
kezi Avrupanın emniyetine dair 
irad etaiş olduğu söylevi hü
lisa ettikten sonra 3 ıubat 
tarihli lngiliz • Fransız be-
yannamesini hatırlatmıı ve 
vaziyetin salih bulmakta oldu
iıı bir sırada 16 mart tarihli 
Alman beyannamesinin ortaya 
çıkmıf olduiunu ve bu be
yaıınamenin Askeri hava kuv· 

vetinin artmakta olduiunu 
göstermesi itibariyle büyük bir 
tesir icra etmq elduğunu ilave 
eylemiştir. 

B. Makdonalda göre bu hi· 
dia10ler Avrupa ve İngiliz ef· 
karı umumiyeleri üzeyinde yeni 
v.: ihtilal eagiz bir tesir hasıl 
etmiştir. Bir muahedename ah
kamını• ihlal edilmesi fUriti 
mucip bir halde ve Almanya
aıo hareketi milletler arasında
ki müteka\,il itimadı köküıden 
sarsmıştır. Zıra bu har•ket 
harpten sonra yapılacak olan 
en mühim belki de en te,vik· 
kir mllzakerelerin ( ki hanlara 
iştiraki Almanya da kabul et

miş idi) arefesinde yapılmııtır. 
B. Makdoaald aözüne de· 

vamla demi,tir ki: 
Sulhun muhafazası ile alaka

dır olanlar biltiln idealler için 
olduğu gibi sulh için ele feda
kirlıklar ve hatta bllyllk feda· 
karlıklar yapılması zarureti ol
duğunu bilirler. 
Başbakan cihan aulhu meae

lesinde her şeye raimen ümit· 
vardır. Mumaileyh son sllz ola· 
rak şöyle demittir : 

Streza konferansı ruhu mu
hafaza kararları tatbık ve ıa
yeleri takibedildiii takdirde 
siyasi ha .. ada bulutları daiJt
mağa Ye ıulh ırüneıiain çehre
sini göıtermeıine yardımı do· 
kunacaktır. 

U. kurumunun Kararı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berlinde bir bomba .tesiri yaptı 
Alman gazeteleri Fransaya hücum ediyorlar - Tedbirleri 

Görüşecek on üçler komisyonunda 
Ccaevre, 17 (A.A) - Ulus- .etmiştir. 

lar kurumu konseyi istikbaldı Fransaya hücumlar 
muahedenamelerin ihlaline kar,ı Koskova, 17 (A.A) - Sovyet 
alınacak tedbirlerle meşgul ol- hükümcti telgraf Ajansına Ce-
ması mütesavver olan komis- nevreden bildiriliyor: 
yonu vücuda getirmek üzere Germania gazetesi kuzu pos-
yenideo toplanacaktır. B. Lava! tuna bürünen Fransız kurduıı-
yarın sabah Parise ıridccektir. dan bahsdaektedir. Berliner 
Tedblrler komısyonunda Taıeblat gazetesi Ccncvrede 

TUc-kiye takip edilen usulün insanlık 
Cenevre, 17 (A.A) - Ulus- kukuku ile telif kabul ctmiye· 

lar kurumu konseyi aralarında ccğini beyan etmektedir. Bu 
Türkiyede olduiu halde 13 ırazeteye göre Fransa ittiham 
devleti muabedelerin bir cihetli edicilerin hakim bulundukları 
olarak ihlaline karşı ittihaz edi- bir davada Almanyaya mücrim 
lecek tedbirleri bulmaia me- muamelesi tatbik etmek iste-
mur komiteye iştirake davet mektedirler. 

Türkiye de var 
Berlınde bomba te•lrl 
Berli, 17 (A.A) - Uluılar 

kurumunun kararı Berlinde 

bomba tesiri yapmıştır. Yarı 
remi ıaahafil bilhaaıa Lehiıta· 

nın bu karara iıtirak etmit ol

masından çok müteessirdir. 
Söylendiiine ırllre B. Hitler 

takip ettiii umumi siyaset hak

kında Alman milletinin reyiimı· 
na müracaat edecektir. 

Avam kamaraaında 
Londra, 17 (A.A) - Avam 

kamarasında uluslar arası va· 
ziycte dair umumi müzakereler 
MayıııR ikisinde yapılacaktır. 

19 Nisan 1933 

Strezada 
T eahhüde girişmediler 

Londra 17 ( A.A ) - Avam 
kamarasında B. Makdonald dc
miıtir ki : 

Strezada hiç bir teahhüde 
ıririımedik. Maamafih Alman
yanın son hareketini de muzır 
görmedik. Ve açıkça aalattır
dık ki bu hareketi •ahim bir 
istikrarsızlık sebebi ve uluslar 
arası sulh ve istikrar teşkilatı

na indirilmiş mühim darbe ola
rak telakki etmekteyiz. 

Fransız - Sovyet 
Anlaşması 

Cenevre, 18 (A.A) - B. La

val ve B. Litvinof dün akşam· 
ki ırörüfmeleriode Franıız Sov
yet itilifının esas hatlarını 

tesbit etmiılerdir. Nazırlar met· 

•İn yazılması için hükümetle
rine müracaat edeceklerdir. 

Dünkü müzakereler Fran~n: 

Sovyet wda'1Dası esaslarının 
tesbitini şimdiye ka•ar reçik

tiren küçük müşküllcrin orta
dan kalkmasını temin etmiştir. 

Yunanistan' da 
Kapanan gazeteler çıkı 
yor intihap serbest olacak 

Atina, 17 (A.A) - Hüki
met, tabileri son isyanda ali· 
kadarlıkla aaznun olanlar müs• 

tesna olmak üıere tatil edil
miı olan bütün gazete n 
mecmuaların yarından itibaren 
tekrar intişarına müsaade et
miıtir. 

Atina, 17 (A.A) - Gazete
cilere beyanatta bulunan başba· 
kan B. Çaldariı intihabatın 
milletin arzusunu gösterecek 
tam bir sebeıti içinde cereyan 
edecejiini sllylemiıtir. 

B. Saymen Londrad:. 
Londra, 18 ( A A ) - Dışarı 

itleri bakanı Sir Con Saymnn 
Cenevreden Lonclraya dönmüı
tilr. 

Lokarno anlaşması 
Berlin, 18 (A.A) - İ•ıriltere 

t'e ltalya sefirleri Lokarno an· 
laımaaının aeriyetiai tazam
mun eden müıterek beyanna· 
meyi Alman hilkümetine tevdi 
etmiılerdir. Bu resmen tebliğ 
keyfiyeti 14 aisan tarihinde 
Streıa konferansının son teb
liiinde derpiş edilmişti. 

Son celsede 
Cenevre, 18 (A.A) - Kon· 

seyin fevkalade içtima devresi 
dün saat 18 de kapanmıştır. 
Fransanın 4300 Iraklı Asuri 
muhacirin Suriyede yerleıtiril· 
mesinc müsaade etmesi aem
auniyetle kaydedilmiştir. 

Italyan siyasası 
Muahedelerin hangi şartlar içinde 
Gözden geçirilmesine taraf darmış? 

ı Boğazların askerlikten 
Tecridi meselesi 

Roına, 17 (A.A) - Giornala ınüzakeratı esnasında teyit 
D'italya gazetesi uluslar kuru- edilmiş olması dikkate şayan-
mu konseyinin Almanyanın mu- dır. 
ahcdeleri bir cihetli olarak ihlal Italyanın da kabul etmi' 

etmesini takbih eylemesi kararı 

hakkinda kısa mütaleasında 
diyor ki: 

Miizakeratın neticesi Italya -
Fransa ve lngiltere arasında 

bir tesanüd husule ııelmiş ol· 
ıluğunu göstermektedir. 

Strezada vücuda getirilmiş 

olan bu vahdetin üç devlet 1 
müme1Silleri tarafından uluslar 
kurumunun mühim ve minilı 

olduğu muahedeler ahkamını• 
ihlal edilmesi keyfiyetinin tak

bih olunması ltalyanın her za
man zahir olmuş olduiu siya
sete mutabıktır. Muahedena
melerin bazı taraflarının yeni
den gözden geçirilmesine ta
raftar olan ltalya bu gözden 
geçirmenin alakadarlar arasın
da doirudan doiruya yapıla
calı: müzakerat ile icrası fik-
rindedir. 

Paris 17 ( H. R) - Frunsız 
ırazetelerine ıröre uluslar kuru
nıunun son celsesinde Türk 
murahhası Nöyi muahedesile 
tayin edilen askeri rejimin de
ğiıtirilmesi takdirinde Türkiye
nin de Çanakkale bo&-azın,1 a 
ulusal korumunun ııereklediği 
tetbirleri almağa mecbur ola
cağını söylemiştir. Bay Litvi
nof ta Türk aoktai nazarı le
hinde bulunmuştur. 

Cenevre 17 (A.A) - Ulus
lar kurumu konseyi başkanı B. 
Tevfik Rüıtü Ar as meselenin 
esasına temas etmeksizin bo
ğazların askerlikten tecridi hu
suıuada Lozan muahedesiyle 
teıiı edilmi:ı olan farklı mua-

melcye Türkiye murahhassı sı 
fatiyle itiraz etmiştir. B. T ev 
fik Rüştü Aras bunun muka· 
bilinde Lokarno anlaşması ne
vinden bir şey mevcud bulun· 
ınadı&-ını kaydetmistir. 

Sir Con Saymen; Baron Alo· 
isi ve B. Lava! bu mesele hu· 
susunda kuyudu ihtiraziye der· 
meyan etmişlerdir. 

B. Lava! Türkiyenin günün 
birinde Avrııpanın bu mıntaka· 
sında tesis elunacak müşterek 
bir emniyet sisteminden iıtifa· 
da etmesi arzusunda bulunduzu 
ıniltalcasını serdetmiştir. 

B. Litvinof Tüfkiyenin arıu· 
sunun kabili tahakkuk o!duğu· 
nu ıövlcmiıtir. 



19 Nısan 1sss Yeni Aelr Sahife s 
~~~~~~----~~~~~!!!!!!!!!!!~~~!!!!1!!9i~~!!!!!~·JEl!i!!~~~~~;;;~sez=;;~~~~~~~~~~l!!!llllBll!llfBe!~~~~~~~~~~!!!l!m!!Bll!9'!•~~~~~~~~~~=:!1~' 

1 A ' B. Litvinofun sunli Y UDanİstan' da SeÇİID 
onseyde heyecan Mücadelesi başlıyor 

- 49 -

R~gastan vatikan sarayının 
büyük toplnntı salonunda işit
tiklerini yanyana ekleyince de
rin bir düşünceye dalmaktan 
kendini kurtaramamıştı. Anla
şılmışb ki Rozitayı Sezar Bor
jiyaaın yumruğu iJe Papas Gar
konyo kaçırmış onu Tivoli köş
küne 2ötürmüştür Bu hakikat
ler ııövalyeyi düşündürtmekte 
çok haklı idi. Çünkü o yanla
rına. 2irip çalışmak istedi2"i Bor
jiya. soyunun bu derece soysuz, 
lcorkuaç haydutların birlefmc
aindcn kurulmuş olduiunu bil
ıniyordu. Şim~i onlara karşı 
içinden gelen bir tiksinme var
•lı. Düıündüiü bu haydutların 
kızı niçin ve nasıl bir dü
fÜnce ile kaçırdıkları idi. 

Ra2astan işin burasına akıl 
ardiremiyordu. Bununla bera
~cr kulai'ına i'elen haberJer
Ti\'oli köşkünün Papanın din
lenrne yeri olduğunu '"C burada 
büyük içkili ve kadınlı eğlenti
ler yaptığını, türlü türlü kepa
zelikler canlandırıldığını öircn
nıişti. Kulağ&na 2elenleri karşı
la.ştınnca yeni tanıdı2'J 2enç 
ressamı düşünerek brıl tırıl tit
riyordu. Yapılacak bir tek iş 
Yardı. O da olup ltitcnlerdea 
Rafaili haberdar etmekti. Göze 
çarpmaksızın aereden kaçabi-
Jeceiini düşünen şövalyenin 
durumu Lükresin ırözünden 
kaçmamıştı. Prenses yumuşak 
1:liyle şövalyenin elini ~ıkarak 
ıordu: 

- Ne düıünüyorsunuz ıü-
2:el Şövalye? 

Ra2aataa bu yumuşak elden 
memnun olması lizımielirken 
bir tiksinti duydu. Fakat bunu 
sezdirmemek için IDütün kuv
vetini topladı, rüçlükle aiilüm-
6İyebildi. 

Sezar Borjiya bu durumu 
zörünce uzaktan bağırdı: 

- Orada lıaıl.aşa vtr•it 
neler ko•uıuyoraunu%? 

Liikrea kardcşiae karşılık 
verme~ea evvel ıövalyeye 11bu 
2cce saat onda 2üzel manza
ralı köıkte sizi bekliycceğiıa ,, 
dedikten sonra Sezara döadil: 

- Şövalyeaizi ıize ltırakı
yorUD1 kardeıia, dedi ve çıkıp 
2itti. 

Sezar bir arkadaş aokul2an
hiı ile tövalyenin yanına yak
laştı. Koluna iİrdi ve dedi ki: 

- Kız kardeşim çok zeki, 
çok akıllı 1'ir kadındır. Öyle 
dciil mi şövalye? 

- Kadın değil. O sanki bir 
Bakan'dır. 

- Doğrudur. Bütün Uluş iş
lerini o görür. Gelen kaiıtları 
o okur, L:arşılılelarını o verir. 
Hatta elçilerle e konuşur. Ba
bam artık yorulmaia başla
ınıştır. Sizi bugün babamla ta-

nıştıracağım. Bu defa da ba
bam sizi beklemcHedir. 

- Çok teşekkür ederim 
Mons~nyor. Başka bir vakıt ta
nıştırmanız daha eyi olmaz mı? 
Eier bilmiş olsaydım ona i!Örc 
giyinir ve hazırlanırdım. 

- Canım hiç öyle laf mı 
olur? Babama sizi ve sizin kab
ramanlıklarımz1 anlattım. Bana 
sizinle görüşmek istediğini söy
ledi. Haydi gidelim. Ortada 
sıkılacak hiç bir şey yoktur. 

Raırastan Sezarın arkasından 
ıitmeie mecbur oldu. Fakat 
Borjiyalardan tiksinmesi • ker
teye varmıştı ki kendisini zor 
tutuyor ve iıtemiyerek ıülüm
ıiyordu. Büyük saloaua arka
sında perdeden bir kapı vardı. 
Papa alhncı Aleksandır her v&
kıt bu perdenin arkasında otu
rur ve konu~ma salonunda söy
lenen sözleri buradan dinlerdi. 
Sezar bu odadan 2'cçti. Papa
nın Tanrıya taptığı ve okuduğu 
küçük bir odaya daldı. Papa 
büyük hir koltuğun içerisine 
2ömülmüştü. Ragastanın nası) 
bir adam olduiunu a•lamak 
için 2özlerini a-enç ıövalyeye 
dikti. Şövalye adet olduiu 
üzere diz üstüne çökerek ve 
eğilerek papayı saygı }le ıe
li•ladı. Papa şövalyenin elini 
sıkarak buyurun, oturun oilum 
dedi. 

Herkese gösterilmiyen 2üler
yüzlü ük ırcnç şövalyeden e!ir
ienmcdi. Raırastan kendisine 
karşı yapılan bu nazik muame
leden şaşırmıştı. Papa dedi ki: 

- Sizi Papa ~ibi değil, Sc
:ıar ve Lükrcsin babası olarak 
kabul ediyorum. Her iki cvli
dım sizin hakkınızda bana çok 
eyi işler anlattılar. Bunun için 
sizi görmek i$tedim. 

Ragutan yutkunarak ve kc
kcliyerelc cevap verdi. 

- Papa! OlduJ1umun.. Var
biımın çok Ustünde bana iltifat 
buyul'llluşlar. Bunlara karıı ne 
yolda teşekkür edecciimi bile
miyorum. Şaıkın bir haldeyim. 

Rarutan son kelimeyi çok 
yerillde kullanmıştı. Fakat ltu 
ıaıkınlığın sebepleri ayn ayn 
idi. iki gündenberi Raa-astaa 
ne korkunç şeyler airenmiıti. 
Kontes Almanın zehirlenmeıi, 
hUrriyetsevcrlerin Borjiyalara 
karşı besledikleri intikam, Ro
zitanın kaçırılması, Fransova 
Borjiyanın ölümünden dolayı 
haksız yere hapse bkılan Ye 
işkence yapılan adamlar Ra
f ailin ıopa ile tepelenerck ölüm 
haline rctirilmesi; bütün bun
ları birbiri arkasına sıralıyan 

Raiastan karşısında bir p1.pa 
deiil insana benziyen yırtıcı 
bir canavar iÖrülüyordu. 

- Sonu Vı11-

Hitler'in Yıldönümü 
Bu yüzden bu hafta içinde Almanya

dan bir hareket beklenmiyor 
Berlin, 18 (A.A) - Röyter 

Ajansından: 
.. B ... HitJer doğumunun yıldö
num~ olan cumartesi iÜnü 
Berlınc gelmiyecek ve bunu 
Bavyerada geçirecektir. Bina-

enaley uluslar kurumu Jconac
yinin takbih kararına karşı bu 
hafta içinde Almanyada bir 

hareket \'ukuu muhtemel de
ğildir. 

-~ ....... . 
Almanlar diyorlar ki: 
Berlin 18 ( A,A ) - Alman türlü ahlaki ve hukuki esastan 

istihbarat bürosundan : mahrumdur. Uluslar kurumu 

Almanya Cenevre hadiseleri 
karııaında ancak mütemmim 

Almanya ile kendisi arasında
ki köprüyü kesmek suretiyle 
kendi kendine şiddetli bir dar
be indirmiştir. Bu köprüyü ye
niden kurmak uhıaJar kurumu

ve tereddüt uy ndırdı Muhalifler tam serbesti istiyorlar 
Mesele reye konulduktan sonra ntihahat seı·he t olacaktır 

Bay Laval beyanatta bulundu 
Cenevre, 17 (A.A) - Ulus- ı şartsız oluıık kabul etmekte 

lar kurumu konseyinde Fran- oldu&ıınu söylemiş l'e B. Lit-
sız - İtalyan - İngiliz karar su- vinoftan bu meseleyi başka 
retinin reye konma.sından evci umana talik etmesini talep 
B. Litvinof mua.hedeler ahka- etmiştir. 
mının istikbalde de ihlal edil- Baron Aloiıi, Fransız - Jnıi-
mesi hususuna karşı alınacak liz noktai nazarına tamamile 
tedbirlerin yalnız Avrupayı mı iştirak etmiı olduiundan B. 
yoksa bütün dünyaya mı şamil Litvinof kendisiain de ayni fi-
olacağı sualini sormuş ve bu kirde ol~uiunu söylemiştir. 
suretle konseyde bir nebze Mesele reye konduktan aon-
bcyecan ve tereddüt uyandır- ra B. Laval şu soıı beyanatta 
mı ıtır. bulunmuştur: 

B. Saymen cevap vcnrek, Fransa uluslar kurumuna 
ıimdiki beyannamede bu me- aziıakarane merbuttur. Ulualu 
ıelcyi tetkik edecek olan ko- kurumu beynelmilel teahhlitle-
reitenin mandasını tahdit veya rin ihlalini takbih tbnck ve 
teni etmek imkanı mevcut istikbal için tedbirler almalı 
olmadıiını söylemiş ve demi~- derpiş eylemek suretile bir ta· 
tir ki: kım mes'uliyetlere ıiriyor. Kon-

Çilnkü şimdiki karar sureti ıeye Fransa namına teıckkllr 
yalnız Roma - Londra ve Stre- ederim. Endişe: kar2aşalık iç.in-
zcda sarfolunan mesaiye teal- de bulunan Awupada aulh içiıl 
luk etaekte ve uluslar kurumu teşriki mesaide buluamak hu-
için yeni hiçbir tcahhüdü ihti- susunda ısrar ediyoruz. Sulh 
va etmemektedir. fikrine Londra, Roma ve 

B. Litvinof noktai nazarında Strezada yapbğımız ve baıka-
ısrar ettiK"indea B. Laval B. larile yapacaiımız veçhile hiz-
Saymenin beyanatını kayd ye met etmek emelindeyiz. 

Alaşehir' de Üretim 
• • •• •• •• f Durumu ıyı gorunuyor. 

Domuzavı -güreşler- Spor 
Faaliyetleri genişliyor 

Alaşehir 16 (Hususi)- Ala
ıehirin iatihsal bakımından kuv
Tetli hir ziraat memleketi ol
duğu m&lumdur. Burada top
rak ürünlerinin en verimlisi 
üzümdür. Bu itibarla baicıhğa 
lıtenilen ehemmiyet verilmek
te Ye her sene binlerce çnbuk 
dikilmektedir. 

Halihazır Alaşehirde dört l.in 
hektar bai mevcuttur. 

Bailann en birinci diişmanı 
olan evdemis ve Kuşilis ıibi 
haıereleria tasaJlütüne de mey
dan verilmemekte 2üzcl tet
birler alınmaktadır. Bu ıibi ha
ıcrlerin yaptıiı 11 balgam ) has
talığı asmaları harabiyete sü
rüklemeğe çok müessirdir. Bu
raun iç.in Alaıehir baicıları el
birliğile pek yerinde önlemeler 
yapmıılardır. 

Zer'lyat 
Kazanın kıtlık ekimi de ıun

lardır : 
Buiday 15160, arpa 45000 

çavdar 6000, bakla 6000, bur
çak 1000 dekar .• 

Yazlık ekimler henüz tespit 
edilememekle beraber muhtelif 
mevadı ihtiva edecektir. 

Muhitin arazisi geniş oldu-
iundan 2510 numaralı iıkin 
kanunu mucibince toprağı ol-

mıyan kimselere hazineye ait 
araziden beşer dekar tarla 
Yerilmektedir. Şimdiye kadar 
300 kifiye verilen arazi muay· 
yen miktan üzerinden bin beş 
yüz clekara balii olmaktadır. 

Domuz avı 
Mezruatı korumak için ıık 

domuz avlan tertip oluaaak
tadır. Geçen iÜn yapılan bir 
avde 12 domuz, 4 çakal ye 

buna mümasil hir takım muz.ır 
hayvanlar öldürülmüştür. Avı 
idare eden kaza 1iraat memuru 
bay Şahap bu aürekte biiyük 
bir tehlike geçirmiştir. Muma
ilyh yaralı bir domuzla karıı
laşmış ve atcı etmeye firaat 
bulamadan domuzla buğa.tlqaa 
yaziyetine dUpaliftilr. Fakat 

1 

van yere sermek •uretiJe me
mur kurtanı.uıhr. 

OUref 
Geçen hafta yapılan büyük 

iÜrcşte etraftan binlerce se
yirci gelmişti. Baıta güreşen
ler Türkiye baş pehliYanlarıa

dan Kara Ali •e Müliyim peh
livanlardı. Manisalı Rifat ta 
vardı. Güreşte Kara Ali ve Mü
layim berabere kaldılar. Orta 
olarak 2üreşen Gönaylı Hamdi, 
Somalı Abdilısclimı yendi. Cü
reı ıona kadar hararetliydi. 

Blrllk 
Kaı.ada iki kulüp tlün bir

leıtiler. Gençler Birliii ve ıpor 
kulübü adını taşıyan bu ıper 
evleri birlcımeyi müteakip yeni 
idare heyetini .eçtiler, seçilen· 
ler ıunlardır: 

Müddeiumumi NaJ.if, Halil 
Karademir, Halis, Remzi, Hik
met ve Ali lımail baylar .•• 

Bu yeni birlikte memleket 
. gençliii arasında ~aba eyi bir 
ıekil doiuracaiı zan olunmak-
ta l't gençleri ç.alıımaya he
vesli kılmaktadır. 

Gençler yakıada temail edil
mek llzere manzum bir piyH 
laazırlaaalcta~ıflar. 

H. O. ·-·····-Yangın başlangıcı 
Alaancakta Kltipzede ıoka

j'ında 3 sayılı evde oturan 
ltalya tebaasından Beneti oğlu 
Rodolf tarafındaa habçetleki 
tavuk kümesi içine konulan 
Jimbanın alet alması yüzünden 
yallJPD çıkmıt ise de derhal 
söııdürülmilttür. 

Bıçak l•fıyanl•r 
Çorakkapıda OıkDpln lbra

him oilu Rifatta ve Kemerde 
Çorumlu HaliJ' de birer bıçak 

ve Keçecilerde Niideli Enver· 
de b!r sustalı çakı bulmamut 
tur. 

Üç llra uçmuf 

Atin&,18 (Ö.D) - Ulusal 
muhafaı.akir fırka başkanı B. 
Miha1akopulos tam bir matbuat 
l'c fikir serbitisi olmazsa ye 
iaültabattan önce naazetlere 
programlarını bildirmeleri iç.in 
hiç olmazsa bir ay milhlet ltı-. 
rakılma:z:sa ıeçime ıirmenin 
fırkası için imkinsı% olacaiını 
biJdirmİftİr. B. Mihalakopulos 
ıunu da ila•c etmiştir: 

Devlete ve de.Jetle alakadar 
dnirelere mensup 70.000 me
mur taıfiye tehididi alhnda kal 
dıkça ıerbest iatihap eaaaı 
mevcut oldujıınu zannedemem. 

B.MihaJakepulu• ailr' atJe aor
mal bir siyui hayata iİrilae
ıini Ye uluıal ç.arpıımalana 
6aünü almak üzere fırkaları• 
birbirlerile aalaşmalanaı iı
temiıtir. 

Dığcr taraftan Serbest fırka 
başkanı B. Mctakıas ta Cum
hu rciıine bir mektup ıande
rerck ıeçiın arfcainde fikir ve 
matbuat hürriyetim iadesiıai 
Ye içtimalarıa aerbeat bırakıl-
maııllı iıtemiftir. . 

B. Ç•ldarleln teminatı 
B. Mihalakohulonn beyana

hna ce•ap olarak, Baıbalıtaa 
B. Çaldaris demiıtir ki : 

- Htıkiimet iatihababn u
mimi olarak uluıua dileldenai 
ve arıuıunu ortaya çıkarman 

için ıerbest olması hakkındaki 
kararım mükerreren bildirmiş
tir. İntihabatın tecili de mcm
lcktte normal vaziyetin bir iD 
evvel teessüsü için istenilmek
tedir. 

Ulusal muhafazakir fırka 
baıkanın·n .la ülkede normal 
vaziyetin iadesine çaliıacaiını 
umanm. Hükumet, intihabat 
tarihinden nvel münasip bir 
zamanda nizam ve hürriyeti. 
tamamile iacl~ edilmiı olacaiı 
kanaatile seçime yol açmııhr. 
Hükumetin bir aa e•vel seçi• 
yapılmuı karan, kendisi tara
fından deiiJ, fakat Dlkcnın m6-
aellih kuT•etlerini kaparak 
nizamı bozanlar tarafından çı
karılmış olan vaziyetin tufiyeai 
içindir. 

Herkes emin olmalıdır ki 
isiler tarafından bozulan nizam 
bugünlerde kat'ı olarak iade 
edilmiş bulunacaiından intiha
bat serbest olarak yapılacak
hr. Bu huıusta B. Mihalakopu
los ta ıikiyet mevzuu bulamı
yacakbr. 

Tufiyeye ieU.cc, '-una tibi 
olaD memurlar ya iayana bil-
fiil iıtirak veya onu idare veya 
ona yardım ettiklcriaden, bu 
tufiye elzemdi Bunun meıu
Jiycti de Devlet memuru değil, 
fırka memuru yetiıtir:mefe ça
lıımıı olan Liberal fırkaıma 
aittir. 

Macarlar ve Bulgarlar 
--

Küçük itilaf ve Balkan antanh 
Lavalın beyanatından memnundur 
Roma 18 (Ô. D.) - Streza 

konferaaıında Macaristan, A
wıturya ve Bulrarisfanın da 
aıkeri va%iyetleriniıı tadili mea
elesinin ileri abldıjı malUnıdur. 
B. Mu11oliaiaia teklifi haklı 
hoınutauzluklara yol açmııhr. 
Resmi YuıoaJay malıfelleri he
men izahat bte.U,ler ve Strua 
konferansında Alman tealihah 
meıru olarak kabul edilmezken 
Awaturya, Macariatan "• Bul
ıariıtan tarafındaa Heri ılirli
len iddialarua kabulli teklifinde 
bulunmasına hayret etmiılerdir. 

Diğer Küçük andlaşma ve 
Balkan andJaııauı Glke1eriaia 
de ~örüılerine tercüman olan 
bu aanbkf milfabedenin dik
katle ~CSz önftade tutuı.. .. uı-
na imkin yoktur. Çekoslovak
ya ve Romanya ıimdidea endi
ıelerini bildirmiılerdir. Bu dev-
letlerin merkezi Avrupada bu
ıün kurulmuı olan •u•azene
nin temiaatıız olarak ltozulaa
ıım kabul etmiyecekleri mu 
laakkıakbr. T uantır edilen 16-

rüımelar 11e kadar ge~ olur
•• olsun bunlara Öcak bu
güakü arazi vaziy:tinin tasdiki 
eaaıı Uz.rinde l'İriıilebilecc;i 
muhakkaktır. 

Balkan andlatm•a1ı 
Cenevre, 18 (Ö.D) - B. T cv

fik Rüştü Aras, Titüleako, Be
nes, Yevtiç ve Politiı Stru.a 
konfcranıının sonunda ne§re· 
dilen ve A•uıturya, Macariı
tan ve Bulaariltanıa yeniden 

ıilahlanaası mueluin.i ortaya 
çıkardığı ıui tefehbümün iıa
lesinden pek memnundurlar. Bu 
B. Laval'm beya11ah aayeaindc 
mümkün • ol•Uftur. 
Fransız lta9bakanı bu me1eJe

nia ••cak alakadar devletler 
arasında doiruclan doğruya 
müzakerelerle halledilcceiiıU 
söylcmiıtir. Fransız dıı bakanı 

la2iliz ve İtalyan mümessille
rine yapacaiJ beyanat metni•i 
2öaterip tasdik cttirdiktea 
sonra bu beyuıatta buluDJDuf
tur. 

Müfritlerin istekleri 
··-·-·· Yahudilerin genel hayattan 

Uzaklaştırılmasını istediler 
Paria 17 (H.R) - Berlinden kartı hareketini fazla mUaa· 

bildiriliyor: Uluaal soıyaliıt par- mahakir bulmuşlardı. B. Ro· 
tiıİ•İn viJiyetlcr luınmlan tef- dolf Hess, Rayşführer adına 
]erinin Münihteki ıon toplanh- olarak bu tenkitlere cevap ve-
ıında çok heyecanlı münaka- rcrck hükumetin din kal'galan 
ıalar olmuıtur. Bizzat Rayıfüh- çıkarmaktan kat'i ıurette iç-
rerin riyaset ettiii bu toplan- tinap ettiiini, dış durumun hil-
bda müfritler, yabudileri Al- kiimeti siyasal, ökoaomik \.'c 

mınyanın ıenel hayatıadan ta- soysal ala•larda köklü tedbir-
mamc11 uzaklaıtırmak ve Al- ler almaktan alıkoyduğunu aöy-
aaaların yahudilcrle e•lenme- lemiştir. Rodolf Hcss bilhassa 
Jerini yasak etınek için çok- vaziyetin fevkalade olan Ytha-
tanberi hazırlanmış olan ka- metiae nazarı dikkati celbd-
alla llyihalannın hlll tatbikat miş ve hükumetin işini iilç-
uhuına ıeçirilmemesini tea- leıtirmemek için blitün bu müd-

beyanatta bulunup bulunmıya
C•iını 2ördükten sonra vaziyet 

•~caktır. Cenevre kararı her nun işidir. __ •_trafta• rapalaa a~lerl!_ ca•~ 

Namazkib caddesinde Sayit 
oğlu Yakultu• yaaına ıokulaa 
l>ir adam tarafından tavcıJık 
ıureble 5 liraıı çalınmııbr bu
aua Baari oflu Receb aduada 
biri elduiu ulapınıtbr•. 

kit •mitlerdir. Şeflerden IJir deiyah tecil etmelerini iate-
S u da etia kiliaal!...!- •iftir. · 4 
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Loyd 
Harp 

bir Corca göre 
imkinsızdır . • 

----------------------------------~~--------

On gün onceye kadar her
kes merakla soruyordu: "Harp 
mı oluyor?" Bu gün artık bu 
mesele mevzuubahs olmıyor. 
Olsa bile kat'i cevabı "U o1a
caktır: "Bu def
alık değil...,, 

"Y"A znn; ::ı:....toyd. G-eo:r§e 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

riyetinin bile, harp ilan edilir kafasına y ldırımlar yağdırma-
edilmez, Alman sınırlarına 500 sını tahrik etmek niyetinde 
bin .asker yı aca~ı düşünülmi- değildir. 
yor. Çekoslovakyada askerlik Streza konferansı Avrupa 
hiznıe 'ni ~ö m''s bir n~ ı,;nn nıilletl•rinin karş!lıklı askerlik 

kuvvetlerini mcyd•ma koyabil
mişs sulh davasmıı büyük hiz
rneLte bu\m:ntı!l sayılabilir.Zira 

'' '' Almanya önünde durulmayacak 

Hava kruvazH 

Bir harp silahına mı nıaliktir ? 

Besbelli ki Hit
ler harp açmak 
çılgın ı v nı gös
-termi yeccktir. Al· 
many;.ı, bugün, 
silah altında ıyi 
talim ~örmüş 500 
biıı askeri topla
sa bile en küçük 
ltir muvaffakıyet 

4htimali olarak 
komşu} arından 

bu net' ce fö i 1, · r Alman tacır- ' 
ruzu endi"'esinELn dof,nn genel 

~irine taarruz 
edemiy ece k tir. 
Bazı politikacı
lar, Almanyaaın 

ıilahl a n m a s ı n ı 
~üyüterek Fran
sayı askerlik ba- l\.ou/(!'} au.c;ı iş[Jal cdrn Jı1c111cldr11 (Jfr uw11zauı 

kımından zaif iÖsterer ekAv- kişilik bir ihtiyat ordusu var-
:rupada panik Hçmaia çah~tı- dır. Çekler büyük harpta çok 
lar. Reanai rakımlara inanılırsa, eyi asker olduklarını gösterdi-
Fransa, sayısız Nazi kuvvetle- ler. Kuvvetli topçuları, tank-
rine karıı ııaırlarını korumak Jarı, tayyare filoları hesaba ka-
için ancak 350 bin askere ma- tılacak bir kuvvet olduklarını 
liktir. 

Bu işin i'erçei'i bambaşka
dır, Zira Fransa bir harp ha
linde bir b•çuk milyonluk bir 
orduyu derhal cepheye ~cvke
debilir. Bta ordunun arkasında 
iıe hemeacecik cepheye sevk 
olunabilecek 3 milyonluk bir 
ihtiyat orduıu daha vardır. 
Diier yandan Fransa dünyama 
en kuvvetli topçusuna sahietir. 
Tankleriae, Ruaya istisna edi
lirse, hiç ltir ••mleket rekabet 
edemez. Fransız hükumeti, ba
zı sebepler altıada olarak, bu 
muazzam kuYVetini ıizlemiştir. 
Muhtelif komisyonlarda, silah
sızlanma konferansında bu 
kuYveti açtia vurmaktan da
ima çekinmiılerdir. Mebusa• 
meclisinin toplantılarında da 
ordunun i«rçek kuvveti iizli
tutulmuıtur. Bu mevzu üzerin
de i'ÖrU,melerden çkiailmekte 
Fransanın müttefıkleri bile bu 
sükuta hürmet etmektedirler. 
Netekim Avam Kamarasında 
Fransa'nıa munzam ihtiyat 
kuYvetindea asla 9ahsed lme
miştir. 

Bunuala beraber Hitl«ı, bu 
kuvvetin gerçek derecesine 
"akıftır. Joba Simonla ııörüş
melerinde bilgisİRİ ortaya koy
muştur. FUhrer bu malumata 
dayanarak Fransanın büyük 
ordusunu ihmal edecek veya 
kapalı iözle Fransaya saldıra
cak adam deiildir. Yeni istih
kiıalarının bahşettiği masuni
yetle ordusunun eşsiz kuvve· 
tidir ki Fraıua.laki süukünete 
soiukkanlılıia temel vazifesini 
ıörüyor. İçten kendisini kuv
vetli i'Örcn Eransız genel ef
karında telaş eseri yoktur. 
Di~~r herhlıln2'i bir memleket 
iibi Fransa da havadan vuru
JabilirJ Fakat hava misakı mii
tearriz üzerine o kadar 
amansız bir mukabeleyi tah
rik edecektir ki Almanya-
nın böyle bır taarrnza ı 
girişmesi intihar olur. Zira böyle 
bir lnreket derhal Fransa -
Ru .. ya - İtalya ve fngiltere ara
sır.da hava ittifakının aktı ne
ticesini verebilir. Bu kadar 
ieniş bir ittifak ise Almanya-
nın en büyük hayat nıerkez
Jcrini mahvedebilir. Almanlar 
da bunu bildiklerine göre bu 
tehlike gayri varit sayılabilir. 

llmJJ olma:: dıyrıı J oyd ( urç 

gösteriyor. Öte yandan İtalya 
da Almanların cenuba doğru 
akıılarına karşı durmağa karar 
vermiştir. M ussolini Bren er 
geçitlerinde yeniden l ayat bul
muf yetmiş milyonluk bir Al
manya i)c karşılaşmaktansa kü
çük Avusturya cumhuriyetile 
karşılaşmayı tercih ediyor. 

rah '~ ı ernn·y 'z ha ~mı 
~.. '- ·' ı . A - y h rp i' A -

"l. r. ce art e mecı'ni mümk'n kı
lacak m v' jde değildir. Avru~:ı 
milletlerin· n l~u u bil mele ·i J A -

zmd .ZirchA ·s ı~lrnd 
k5tü "r" ek görel':'ll c"' ıa 
Hr çok y -ı. c- çme en h .. J e 
bir fe A ketm vul.uu muh e el 
sayılnmaz. Şu halde büti.'.n 
u'uslar ara r ia bizi hic o· a -
s"a bir netJil h" t n ko u ·a-

, cak d .. 'mi F · ı{"l1aşm:ın n te
ini iç:n u en· i geniş zam :ıu 

vard~ ·. 
Alman yanın teslihat prc ~e

Jcrinden derhal v:ızgeçnıesi için 
Fransa - Italya ve Rusya ta
tafından Almanyaya bir ülti
matom verilmesi ihtimaline ge
lince bu yol sulhu temin ede
cek yol olamaz. Zira derhal 
harbm patlamasına sebebiyet 
verebilir. Almanyamn karşısın
daki kuvvetler kendi kuvveti
nin oıı mislidir. Bir harp olursa 
Almanya hiç şüphe edilemez 
ki ezilecektir. 

Bununla beraber Almanlar 
nevmidane bir mukavemet gös-
terebilirler. Böyle bir harp çok 
pahalıya mal olur. Galıple, Al
manyaya bugünkü mali şartlar 
içinde bile ödeyemiyecegi ağır 
borçlar yükleyebilirler. Buna 
mukabil Fransa, İtalya, Çeko
slovakya ve Rusyayı tatmin 
edecek toprak tavizatı yoktur. 
Bu kadar ağır ve faydasız. bir 
netice için bütçesince muazzam 
kedikler açmağa razı olacak 
miJlet tasavvur edilemez. Fran
sa bile buna muktedir değildir. 
Bundan sonraki müzakerelerin 
muvaffakiyeri harp sebeplcr'nin 
tarifine bağlı oJacakhr. Şa
yet Mcmel halkı ·Almanya ile 
birleşmek isterse bu bir harp 
sebebi sayılacak mıdır? 

Avrupa barışının geleceği bu 
suallere verilecek cevaba tabi
dir. 

İngiltereye gelince biz Al
manyanm uluslar kurumuna 
dönmesi için bir gayret sarfe-
deciz. Rayşın Cenevreyc dön
mek için ileri sürece~i şartla
ra lnıilterenin muhalefet et 
mesine sebep iÖrmiyorum. Füh 
rer bu dönüşten önce hakta 
beraberlik istiyor. Biz bu mü
savat tavizahna iki yıldan beri 
amade göründük. Mussolini de 
] 932 de buna taraftar ol uğu-

Fransız tcslihatı, en ince taf
.ııilitına kadar, Hitlcr tarafından 
İngiliz delei'asyonuna anlatıl
mıştır. 

İtalyan ordusunaiclince, Bay 1 Jfrmelılr- ( So::i ııropofıandosı !flJ[Jfd,/aı ·r iriıı /.,dn111!1alı/ıın11 
Mussolini bunu saklamak şöyle muhakeme ellil.lel'i nllı , lluwıı 
dursun her a-Un haykırıyor. Bu Alman ordusunun Bavyera nu söylemiıti. Diier devletler 
ordu her bakımdan, büyük harp- 1 Alplerini geçtiği gün İtalyanın bunu kabul edecekler mi? Ka-
te Avusturyayı yenen ordudan 1 hl k Almanya aleyhinde harba iİ- bul ederlerse ıi i anma mes-

uvvetfülir. fıt• bundan ötüril- h · d' H' ) b I · · d d 1 t h k d receii şüp ıız ır. ıt er unu e e.tını e a a e ve a •-
dür ki Alman tarruzununu ya- bilir. lsitkbale ait projeleri ne biliade halledeceklerdir. Ak-
lua a!dnm. d' 1 · · d' · t ı_..ı· .:1 Al 1 Yil -·- •n •t• en yertız ar. olursa olaua, clllnvauıa • kuv- :11 a&•ırae, ınanya a ey-

a 1llZ Çekoelo.akya cumhu- vetli aakerl i · badi hinde aıkui bir ittifaka 

11 m an !fn> ı ııı 
Parls .. 14 mart 

HitJcrin, sert bir hareketle 
Versay muahedesini yırtması, 
Almanyanın müstemlekeler için 
olsun, diğer bütün hudutlar 
için olsun açıktan açığa itiraf 
ettiği maksatları hiç çekinme
den Sir John Simona bildir
mesi bütün dünyayı şaşırttı. 

Bazıları bunun Almanların 
yeni bir psikoloji yanlışı say
dılar ve bütün milletlerin Al
manyaya karşı birJeşecekJerini 
alelacele tahmin ettiler. Bunla-
rm f1krince hiç bir devlet di
ğerlerinden daha kuvvetli ol
mak iddiasında olamaz. 

Hitlerin hareketinde başka 
bir mana olduğunu zannetmek 
caiıdir. Yani yakında bütün 
mukavemetleri kıracak, hiç bir 
orduya ve hiç bir istihkam 
sils esine dayanmak imkanım 
b1rakmıyacak olan bir harp 
silahına malik olmak güveni. 
Bu ırüven tahakkuk ederse 
11fütur.suz ve sevinçli,, bir harp 
Germanlığın zaferini temin edt'!
cektir. Deutchland über alles. 

Da~lanılmıyacak bir 
Baskcn va~ilası 

Aimanyanın böyle dayanılmı-
yacak bir baskın bir harp ale-. 
tine malik olduğunu zannetti-
recek sebepler hangileridir? 

Başlıca askeri milletlerin bir 
kara kru\•azörü yapmak için 
devam ettikleri çalışmalardan 
bahsetmek milli müdafaa sır
larını ifşa etmek sayılamu. 
240 hk ~opl~ra da dahil olduğu 
halde hıç bır topun ateşinden 
korkmıyacak derecede sağlam 
bir zırha, her mukavemeti kı
racak ve her istihkamı yıkacak 
teslihata, nihayet kolaylıkla bir 
yerden başka yere geçebilecek 
sürate malik olan bu kocaman 
tanklı hava hücumlarından bile 
masundur. Zira on!ara karşı 
hususi teslihatı vardır. 

Bu, Jül Vernin veya Velsin 
evvelden tahmin ettikleri ke
şifler sırasından olan hava kru
vıtzörüdür. 
Almanya faaUyette mi? 

Dii!er milletler henüz tetkik 
yolunda bazı numuueleri tecM 
rübe etmektelcrken Almanla-

1 rın daha ifer: geçtiklerini ve 
fabrik~limn yığın h2Iinde bu 
kara kruvazör!erini yapmağa 
baş:adı arını tahmin etmek 
bir hata c'ur mu ? Böyle bir 
şey varsa, Hitlerin n.ağrurane 
emniyetin;n scbeblcri kendili
ğinden anlaşılır. Bir Alman 
askeri gazetesinin şu yazdık
ları dikl&l te deier : " Alzu 
Loren istihkamları ,. ,imdilik 
geçilmez bir engeldir ve kafi 
derecede farnizonu olursa bi
zim ilk hucumlarımızı durdu
rarak istihkamlar duvarı arka-

l .~·.~?.~ .. ~1r1~~.~·.~ •• ?~.~!!!~!!1.~ ... t.~~: 
dayanmayı tercih ediyorlarsa 
teslihat yarıfı bir kat daha 

mar edecek bir infilika mün
cer olacaktır. Ancak o uman, 
buiüakü nesil, böyle muazzam 

1 bir feliketin sahibi o'acaktır .• 

y('ui zepli11fe>·i - Awııcmdan Ckem•ı· rr 111aiuefı 

lanmasma imkii.n verebilir. ,, sadile yaptı2'mı gösteren ca-ır. 

Kara kruvazörlerlnln reler vardır: 
Yapablleceklerl 1 - Asıl Almanlardan Leh 

Kara kruvazörü kendi mem- koridoru vasıtasilc ayrılmış olan 
Jeketi içinde yüzlerce tonluk şarki Rrüsya parçasıncfa otos-
ağırhiı dolayııile güç sevke tradm asıl Almanyada bittiği 
dilebilir. Çünki geçtiği yerde noktanın karşı tarafmda ona 
münakalatı külliyen durdurdu- tekabül eden bir yol başlar, 
ğu gibi her viyadük altından şarki Prüsya için bu şebekeye 
da ıreçemez.. Jüzum olmadıiı aşikardır. Ka-

Tarlalardan geçse, telgraf ra kruvazörü A\manyada yol 
ve Elektrik tellerini devirir, üzerinde geçtikten sonra boş 
üzerindea geçtiği demiryol- araziden Leh koridorunu çiğ-
larmı ezerek istimal haricine niyecek ve şarki Prmyada El-
çıkarır. Şu halde düşmana karşı bing mcvkiinde yeniden otos-
kullanılacağı hudut mevkiinin trada girecektir. 
yakınında yapılması ve tutul- 2 - Her biri 7 buçuk met-
ması ıerektir. Ve cephe bo- relik iki otomobil yolu ile ara-
yunca ıreri dönmek imk:mn- Jarında bir saha olmak üzere 
dan mahrum le.alır. otosrada 26 metre genişlik 

Halbuki Almanya bütün as- verilmiştir ki en sık otomo-
keri hudutları boyunca ve bir bil münakalatmın bile ihtiya~ 
cepheden diğer cepheye bir cından üsttndür. Zira her si-
sürü otostradlar (Hususi oto- tikamette yan yana üç otomo-
mobil şoseleri) yapmaktadır ki bilin seyrine müsa ttir. Fakat 
bunlar kara kruvazörlerinin bu geniş yol, kara kruvazörü 

dediğimiz muazzam tankların 
geçmesinde kullanılabilecektir. geçebilmesi için elzemdir. 
Almanyanın 7800 kilometrelik 

Bu tehlikeye Fransa'nın na-
bir yol şebekesi için böylece sıl karşı koyabileceğini keş-
20 milyar f~da etmesi beyhude fetmek güçtür. Fakat tehlikc-
değildir. de olan medeniyeti kurtarmak 

Bazı deliller va ıçm en ağır fedakarlıklardan 
emareler bile çekinmemek lazımdır. 

Almanyanın bu yollan kara Paıis - Soir: 
kruvazörlerini geçirmek mak- Şzrl Mı,ıen 

Ankara Roma arasın·~ 
da görüsmeler 

'talya Türkiye, ·y~nanistan ve Yu
goslavyan!n da gireceği bir Akde .. 

niz misakı teklif etti .. 
- Baştaıa/ı 1 ncı ~ahi ede 
Berlinde Cenevrenin meydan 

okuması diye tavsif edilen bu 
vakiaya karşı Almanyanm ne 

suretle mukabele edeceği cayi 
sual görünmektedir. 

Berlinde dün öğleden sonra 
sırf malumat kabil-inden bildire-

ceğimiz en acaip şayialar dev
ran etmiştir. Bazı rivayctlel'e 

göre Almanya V crsay muahe
desini toptan feshctmeği düşü
nüyormuş. 

Gene bazı rivayetlere göre 
de Paris, Roma ve Londradaki 

elçilerini geriye çağırarak ve
yahut ki Ren nehri sol sahili-

nin gayri askeri bir şekle if
raj'ı yüzünde hükümran hakla-

rının tahdidini badema kabul 
etmiyecf'j-ini bildirecekmiş. Ha-

kikata daha yakın ıırörüncn bir 
tal.-ım şayialara nazaran da, Al
man bükiımeti dahili siyasasın
da ıürilltülü olmakla beraber 
daha az tehlikeli bazı hareket 
ler derpİf e.iiyormuf. 

Ezcümle Hıtlerin kendi da· 
hili siyasasının heyeti umumi· 
yesi hakkında reyiama müra· 
caat edeceği söylenmiştir. Diin 
akşam kendisi radyoda ~ir 
nutuk söyliyerck bütün Alman 
milleti hususunda protestoda 
bulunacaktı. Bu ana kadar bunla
rın h' ç biri olmadı. Mamafi bu ta
yialarm hepsi de Alman me
hafilinde hüküm süren şiddetli 
asabiyete delil sayılır. Dünkü 
gazeteler Cenevre hakimlerini 
tel'in etmekle kalmıılardır. 

Yarı resmi• mehafilde İnıil
tere aleyhinde acı sözler ve 
Fransa ile Sovyetler aleyhin
de de ~idıdetli hücumlar işitil
mektedir. Bununla beraber bib
bütün menfi bir tavır takıa
maklan da ictinab edttiyor. 

Jbıas edildiiine iÖre en 
esefle kartılaaan şey Cennre 
kararının Almanyanın uluslar 
kurumuna rücuu ve Aanupa 
siyasal vaziyetinin inkişafı içi• 
etrafa teımil edilmui ıüç ola
cak enrel teıkil etaeıidir. 



19 Nisan 1935 ---
G. Garbo --------
Çalınmış Aşk 

Filminde 
YAZAN: K. A. 

Elhamranm bu sene bütün 
fiJimlerini takip ltmekteyim. 
Dıyebilirim ki beni sinemaya 
ınerak ettiren de bu sinemanın 
Türkçe filim!eri olmuştur. Bize 
Türkçe ilk fılmi Elhamra gös
•Crmiştir. İzmirde Türkçe filim 
demek Elhamra demektir de
.nilccck hnldedir. Bana Türkçe 
filimlerin sardırdığı merakla 
Elhamrayı her hafta ziyaret 
etmek itiyadını aimış bulunu
yorum. Sinemacılık aleminde 
hep biliriz ki yıldızların 
biri batar, biri çıkar, fa-
kat bunların içinde bir tek 

yaldız var ki çıktı'ı gündenberi 
batmak şöyle dursun daima 
ıinema semasının yıldızı değil 

iÜneşi olmuştur. Onu hep bi
liriz; Grcta Garbo.. Bu se\·imli 

Ye sehhar kadın bize senede 
birkaç defa görünür, her 2'Ö-

rüaUıünde lzmir muhitinden 
bir başka takdir ve alkıı alarak 
kaybolur. Sihirli iÖzlerile, tabii 

tavırlarile filmi başlı başına dol
duran bu deierli san'atkir bu 

hafta Elhamrada misafirdir belki 
Greta-garbo yı bir daha bir 
sene sonra görccciiz. Bu ka
dııı ( Çalınmış Aşk ) Filminde 

il.ize! olgun fakat çapkın bir 
ıarhoş oluyor, şampanyanın 

verdıği sddr içinde çok olgun 

çok çapkın dır. Etrafında dö

nen erkeklerle şampanya ka

dehleri tokuıtururken ken-
disine baygın baygın ba-
kan bu zevata hayret edi-

yor, içinde ıcenç toylar var, 

baronlar un~inlcr Yar zabit
ler var, Greta Garbo sarhot 
ve çapkın şampanya kadehi 
cJinde rözleri bulanık ıalla
nırken aşıkları arasına karı-

şan bir başka crkcie hitaben 
size baronluk, takdim edeyim 

diye aşıklarının üstüne birer 
mübhem fiske vuruyor, Filimde 

macera ve vak'alar montondur. 
Fakat Greta - Garbo faaldir. 
Diyebilirim ki bu hafta Elha111-
rada Greta-Garbo var. İzmirin 
misafiri Greta-Garbo o kadar .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şeytan --- _,. ___ .. __ _ 
Kafeste ... 

(Şeyan kafeate) filmini yara
tan büyük artiat Kate de Nal'y 
b~ çok muvaffakıyetli rollerin
dea birinde •• 

Yenı Asır 

n birinci kattan bir yıldız 
kendini atıyor 

Asfalt Üzerinde ezilen zavallı yalva
rıyor: Beni öldürecek kiınse yok mu? 

Ncw-York, 12 Nisan. 
Sinemanın sihirli sitesi, Ht-J;i- 1 

vud, matem içindedir. En genç 
yıldızlarından ve en muhakkak 
ümitlerinden biri olan Betti 
Hamilton, Nev-Yorkta büyük 
bir otelin on bMnci katında 
bir pencereden atılarak intihar 
etmiştir. 

21 yaşında bir genç kadının 
ölümünde daima acıklı bir ta
raf vardır. Fakat sanat ve kud
ret sahibi bir artisti dünyadan 
alan bu ölüm bütün Amerikayı 
yas1andırmıştır. 

Para, fÖhret, aşk 
Betti Hamiltonu meş'um ka-

rara sürükliyen şey yıldız ha
yatının acıklı iç yüzüdür. Halk, 
yıldızların hayatını daima en 
büyük saadetlerle süslenmif 
sandıiı için bunun pek farkın
da deiildir. 

Birkaç aydanberi 2'enç yıldız 
sinemanın öncülerinden biriolan 
B. Fred Lvi ile nişanlı idi. Bu 
nişaa uzun zaman iizli kaldı. 
Geçenlerde bunu haber alan 
delikanlının ana babası, çocuk
larının bir artistle evlenmesini 
katiyen reddettiler ~e geçen 
Pazartesi a-ünü F red Leyi genç 
kadına bunu bildirdi. 

Neticesiz ilk intihar 

lloll11ı:oodun Rahm· vl6jlanmla istü·a1wf yastığı 
- Kimse beni öldürmek le tekrar ediyordu : 

merhametini röstermiyecek mi - Ölmek, ölmek .• 
kimse? Ancak otomobilin son saı-

Bir hastane otomobiline yer- smbsiy]e ba inilti durdu. Za-
Jeştirdiler onu. Boiuk bir ses- vallı ölmüştü. 

Sahife 7 ---

Makine adam filnıi 
Yirmi 
İşde 

birinci asrı 

hayal de hiç 
gösteriyor .. . 
yoktur ... . 

~azan.: ~c.zac.1. ~e ın.a.1 A.k."tRŞ 

Lale sinemasını daima ken
dime semtsiz bulur, oralara 
uzanmağı ihmal ederdim fakat 
( Makine adam ) filminin şayanı 
hayret mevzuu bu ihmalimi 
scmtsizliğe raJ
men bana unui:
turJu, .;on z~m~ t 
l rJ:ı. sn n•:ıy

r-:cr:ı!~ım beni L:- · 
le~:n popü1a .. v 
ne .'c: i ka!nbah1 

' r ı.o:ıu ı !:Ok~u 
·u~m '"ay.:mı ha~ - -

t et v ~ ins~n 'n, 
1 dj',; undiir cek ka

dnr deh et id" , 
d .. hşetii kelimesi
ni tam yerinde l.uHandıgımı 

işaret etmek isterim. ( Makine 
adam ) fılminin mevzuu çok 
Jlleraklı ve heyecanlı birşey, 
ben mevzuun, romanın, hika
yeniıı nakili olmak iste
mem, onu Laleye gidenler 
2'Örür. Benim durmak iste
diğim yirminci asrı iptidai
lik asrıdır dedirticck olan yir
mi birinci asrın orada görün
mesidir. Biz, son senelerde 
radyoyu, sesli filmi, rontkeni 
bu son asrın son harikaları 

diye tanıyoruz ve bu garip ye
niliklere pek çabuk alışıyoruz. 

Bundan on sene evvel iz
mirde radyo yoktu, herkesin 
evinden Moskovayı dinliyece
ğini o zaman düşünmek bir 
harika işareti olacaktı. 
· Yine on sene evel sesli fi
limlere imkan bile düşünüle----

miyordu, hepsini gördük ve 
derhal tabii halde de kabule 
alıştık. Lale sinemasındaki 
(Makine adam) bize yakında 
yapılacak olan ihtimallerin bir 

• 
işaretıdır. .Son zamanlarda Al-

Salı sabahı, Bettinin oda 
hizmetçisi yıldızı yataiında can 
ç.ekiıir halde buldu. Kırmızı 
etiketli bir ~İt• halı üzerine 
atılmııb. Güzel kadını yeniden 
canlandirmak için ço~ zahmet 
çektikl< r. 

Moskôva Geceleri 

manyada bir (Z) şuaı icad edil
diğini, bu ziya ile havadaki 
tayyarelerin kilometrelerce 
uzaktaki topların maden ve tah
ta aksamının anide mahvol
duiunu işittik, bu laf belki 
bugün bir blof, bir hayal fakat 
hiç şüphe etmiyorum ki pek 
yakin bir zamanın hakikati 
olacaktır. Lile sinemasındaki 
(Makine adam) filminde büyük 
bir Jaburatuvar, burada maki
nadan bir adam yapılıyor, kar
mnda mide, bağırsak, ciğer, 
dalak gibi aza yerine, motör
ler dönüyor, küçük küçük ma· 
kine1er işliyor. Elektrik Jibura· 
tuvarı göisüne takılan bir aleti• 
insanları görünmiyecek bir hale 
sokuyor, karnının üstüne ku· 
şak gibi sarılı bu makinenin 
bir noktasına dokununca insan 
yavaş yavaş bulutlanarak, bu
lanarak ıözden kayboluyor, 
iÖrünmemek mevkiine firenler 
için ne müthit bir Yada dejil 
mi? Elektrik laburatu•an ki
litli kapıları, kasaları açan, pek 
uzaktan ıceçcn vapurlan 
istediği yerde deierek mah•
eden kullanılması pekbasit 
makinelar icad ediyor. Bu icad 
işte fiile sinemas·nın mübhem 
ve telnşlı korkunç ve heyecanlı 
filmini ytiratmıştır. Romanın, 
mevzuu Uzcrinde dumıya-

Şimdi, dosttan onu bütun 
şefkatlerile sarmışlardı. Bütün 
jestlerini muhabl.etle takip edi 
yorlardı. Nihayet Hollivuddaki 
köşkünü bırakıp Nev Yorka 
hareket ettiği zaman biraz 
mutmain oldular. Yolculuğun 
iepç kadını durgunlaştıracağını 
umuyorlardı. 

Çarşamba akşamı indiii 
otelde onu tekrar ziyaret etti
ler. Onu duri1Jn, hemen he

men neş'eli buldular. Kurtuldu· 
:2'unu ümit ettiler. 

Bilmiyorlardı ki yıldızın aık 
ümitsizliğine amansız para 
dertleri de karışıyordu· Zira 
Betti Hamilton, çok parlak 
olan sinema hayatından, mem
nun değildi. 

Don Juanın dindar hayatı 
adlı fılminde Duilas Fayrban
ksm, Diktatör filminde de 
Klayv Brukun yanında rol al
dıktan sonra en büyük artist-

lerin de tecrübe ettikleri bir 
tevakkuf devresinden ~eçı
yordu. 

Sinemanın Sara Bcrnardı 
olmaiı aklına koymuş olan 
genç kadın Mcv-Y ork ve Lon
dranın alkışlarına doyamıyordu. 

ou birinci lt~ttan 
Dün sa&lah, son bir işkence 

ırecesindcn sonra, yüzü sapsarı, 
fakat sakin olarak yatağından 
kalkmııb, Hasta bakıcısı bir an 
için odadan çıktı. Geri ~eldij"i 
vakit korkunç bir manzara 
kartıımda kalarak bir çığlık 

kopardı. 
Üzerinde mavi ipek pijama

sı olduğu halde Beti Hamilton 
pencereden atlayordu. Sahne
yi caddeden görmüı olan halk 
ta acıklı bir çığlık kopardı. 

Kaldırım üzerinden kanlar 
içinde zavallı bir vücut kaldı 

nldı. Fakat talihin son bir za
limliii olacak, za•allı ümidaiz 
kız hemen ölmemit Ye kendi
dan de ıceçmemiıti. Kanla 
içinde bavkmvord11. 

Ladam O Kamelyadan 
Evvelki gün 

kü sayımızda 
Tay yare sine 
masında gös· 
terilmekte o
lan Alexandr 
Dumas Fils
in ölmez ese
ri La Dame 
aux Camelia 
dan kısaca 
bahsetmiştik 
Zaten bu bü
yük eser hak 
kında uzun 
uzadıya yazı 

yazmağa bile 
lüzum yoktur 

sonra 

. Çarşamba gü 
nü başlıyan 
filim o gjn
dc-:nberi layık 
olduğu rağ
beti görmüş
tür. Dün saat 
on ikide ilk 
seansın baş

lamı; olma
.sına rağmen 

saat birde si-

nemada yer 
kalmamıştır. 

Diyebiliriz ki 
bütün mek
tepliler bil
hassa lise ve 
muallim mek 
tehi ta!ebc
Jeri bu filmi 
görmek için 
büyük bir 
tehalük gös· 
tcrmişJerdir. 

Bize bu ka 
dar yüksek bir cıer ırösteren 

Tayyan sineması, Ladam O 

Kamelyadan sonra belki de 

ondan büyük, yahut ondan da
ha hareketli \tir filim iÖstere
ceiiai vadediyor. 

Moskova ~eceleri . 
Pierı e Benoit'nı ayni isimde

ki romanından iktibas edilen 

ve filme alınan bu eser, sene

nin en yükıek fiJimlerinin ba-
11•da srelmektedir. Bu filimde 

"harp,. filminin kahı an.an yıl

dızı An na Bella ilt" "Sefil er,. 
ve "iki yetime,. filimlerinin en 

yüksek san'atkirı Harry Baur 

"Lübnan melikesi,, filminin yıl
dızı Kpmelly ile berah,.r Ger-

cağım için fennin bu nevi icad
larıııı pek yakında hakikat 
sahnesine çıkmış iÖrecejimizi 
söylemek isterim.Yirminci asrın 
gramofonu radyosu, tayyare 
ve tahtelb~hırı, rontkeni, sesli 
ve sessiz sineması, televizyonu 
yakında pek basit ıeyler ola
caktır. Lale sinemasında müt
hiş ve heyecanlı bir film şek
Jinde &"Öriinen ve siaema tara
fından o kadarcık ilin edilen 
bu hikaye yarını iÖsterit itı
barile pek dehıetlidir. Beyhu-
de yere laf etmeği biç sev
mediğim için İzmirlilere ha
ber vereyim ki Lale .sine
ması bu (Makine adam) fil
miyle izmire yakın bir istik
balin perdesini açmıı itte di
yor. 

Orayı iÖrenlerin kendi fikir 
ve karıhalarına göre çek dü
şüneceklerini zannederim. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mane Dermoz, Pierre Richard 
Wıllm, Jean Toulout gibi Fran
sanın en yüksek artistleri rel 
almışlardır. Bunlardan baıka 
Rod Sandor ve Dimitrievich 
Çigan . orkestraları ile Tino 
Rossi ltalyan orkestrasını ve 
Rodesta çiian şarkıcıları fil
min musikisini canlandırmıı
lardir. 

Bugüne kadar en yüksek 
filimleri ıöıterea ve bu suretle 
kendisine pek haklı bir ıöhret 
temin eden Tayyare siaema11-
nın, bilhassa "Moskova rece
Jeri,. filmi ile temin ettiii bu 
şöhreti birkaç miıli yükıelte
cejine eminiz. Çünki katiyetle 
iddia edebiliriz ki Moıko•• 
rcceleri senenin dejil belki 
asrın en müıtesua filimleriadea 
biridir. 
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Osmanlıcadan Türkçeye. ka şılıklar kılavuzu No.20 
ı - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T.Kö) beldeği (alameti) konmuştur. Bunların her biri h;ı,kkında sırası ile 

ıızuı .uı ı arımızın (mutahassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz . 
2 - Y eI'i konan karşılıklann iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 

TAÇ L 1 
DELiLER 

3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri ı.lınmıştır. ASLI AK olan HAK, aslı UGOM olan 
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No."ao,, 
Tarihi Tefrika 

lfr,.fr etmek - Çevirmek diiinizi anlıyamadım - Bir sürü yerler - Gözün alabildi&'i yerler. Örnek: Düşüncelerimiz ara-
Örnek: Bu evi yeni bir şekle çaraşık anlatımlar ara~ında ne 4 - Aklım bunu ihata ede- sında ihtilaf \•ar - Düşüncele-

ifrağ etmek için hazırlanan pro- demek istediğinizi anlıyamadım. m~di - Aklım bunu kavraya- rimiz arasında uymazlık var. 
jeyi beğendim - Bu evi yeni bir lğmazı ayn - Gözyumu madı. İhtilal - Devrim (İnkılap an-

........ ,... ______________________ . 
şekle çevirmek için hazırlanan Örnek: Cürmlerinde suiniyet İhatai nazar - Gengörü lamına), Azı (İsyan anlamına) 
tasarı beğendim. aahibi olmıyanları ıgmazıayn Örnek: Onun ihatai nazarına İhtilalci - Devrimci (lnkı-

lfrat - Aşırı (Bak: Fart) ile karıılamalıdır - Suçlarında itimat ederim - Onun gengö- lipçı), azıyan (isi) 
İfraz dmck - SP.!mak (Te- kö.ücül olmıyanlan gözyumu rusune güvenirim. İhtilas - - Aşın, Aşınm 

On altıncı Luinin asıldığını 
Duyunca heyecanından titremişti 

rım) ile kartılamalıdır. İhbar etmek - Bildirmek, Örnek : lbtilisının sebebini 
ifraz etmek - Ayırmak, böl- İ&"mazı aynetmek - Göz- duydurmak, haber vermek - anlıyamadılı.r. 

mck yummak (Fr.) Avcrtir, aviser İhtilat etmek - Kanaaı•ak 
Örnek: 1 - Bu toprağı dört Örnek: Bazen bir cürme karşı Örne'c: Hastalığını ihbar et- görüşmek • (Fr.) Se ıaettre en 

şerik arasında ifraz ederek her iimazı aynetmek mücrimi tek- medi · hastalıiını bildirmedi en relation, ıe mettre en con-
kısmına bir bina yaptıracaklar- "'' cürme teşci etmek olur - (haber vermedi) tact, se coapliquer 
Bu toprağı dört ortak arasında Kimi kere bir suça karşı ıröz- İhbariye - Bildirge Örnek : Su ile şeker ihtilit 
}ı6lerek her kıımına bir yapı yummak ıuçluyu bir daha suç ihdas etmek - Çıkarmak eder - Su ile şeker karmqır. 
yaptıracaklar. iılemeğe yüreklendirmek olur. Ômek : Mesele ihdas etmek Kötü adamlarla ihtillt ct-

2 - Btınlar arasından ifraz Müsamaha - Hoşgörü Mesele çıkarmak memeli - Kötü adamlarla iÖ-
ô M h 1• lhf t k G. 1 le rüşmemeli. edeceğiniz bir tanesi - Bunlar rnek: üsama a, a ıcenap a e me - ız eme 

Ö k Du -·ı "hf t İhtimal - İhti"mal arasından ayıracaitnız bir ta- ruhlan11 lıir lııassasıdrr-Hoırörü me : Y~~annı ı a e - İ 
aesi. akı yüreklerin ISzgüıüdür. meye çalıııyordu - Duygulannı htimam - Kayıt, özen 

lfsad et•ck (Nifak anlamı- Masamaha etınek - Hoş- gizlemeye çalışıyordu. Örnek: İhtimamım bir çalı4-
aa) - Bozutmalc (Bak: Fesad) rörmek lhlcalc etmek - Haklandır- ma - Kayıtsız bir çalııma 

İfşaat - Gizaçı (Bak: Faş) Örnek: Her cürme karşı mü- mak, hakkını vermek İhtınıaıa etmek - Kayıtlaa-
lfşa etmek - Dile vermek aamaha etmek muvafık olmaz- Örnek : Rahabmı ihlal etti- mak, özenaek 

(Bak: faşetmek) Her suça karşı hoşgörmek uy- Rahabmı bozdu Örnek: Giyinmesine çok ih-
İftihar etmek - Kıvanmak ıun olmaz. flımal - Savsa timam eder - Giyinmesine çok 

(Bak: Fahr) İilla etmek - Doyurmak Örnek: İhmalden doğan yan- kayıtlanır. 
iftira - Karaç (Bak:Bühtan) lğra etmek - Hırslanclırmak !ıklar - Savsadan doian yanlıf- İhtira (Bak: lcad) 
İftirak - Ayrılmak ( Bak: kışkırtmak !ıklar. 

Firak) Örnek: Zeniinliğe, para ka- İhmal etmek - Savsaıııak, 
İftiras - Yırtıcılık ıanmaia iira etmekle, fenalığa boılamak, bakmamak 
Örnek: Oada bir kaplan if- iira etmek bir değildir - Zen- Örnek: 1 - Vazifesini ihmal 

lirası var - Onda bir kaplan iinliie, para kızanmaia hırs- etti - Ödevini •avsadı. 
yırtıcılıiı var. !andırmakla, fenalığa kışkırt- 2- Verilen iıleri ihmal etti-

Müfteris - Yırbcı mak bir deiildir. Verilen işleri boşladı, verilen 
Örnek: Kan kokusu almış li'tişaş - Kargaşalık işlere bakmadı. 

müfteris bir kaplan a-ibi üze- Örnek: Zuhur eden iititaı İhmalcı - Savsacı 
rine atıldı - Kaa kokusu almıı müvacehesinde bir aa itile p- Örnek: O, ibmalcinin biridir -
yırtıcı bir kaplan ribi üzerine ıalamıyarak - Çıkan lcariaıalık O, •avaacının biridir. 
atıldı. .. önüne bir an bile pıaluuya- Mühmel - Savuk 

lftitah - Başlama, baılantı rak Örnek: Mühmel bir riyiniş -
Örnek: Büyük Millet Mecli- ljva et•ek - Azdıraalc, SaTIJk bir ııiyiniş. 

ainin bu senelci mesaiıinin ifti- başlan çılcaraak tlıairar - Kızartı, kızıllık 
tahınJa - Kamutayın bu yılki Örnek: 1 - Gençleri tariki İhnak etmek - Boğmak 
çalışmalarının baılantısında. aüstakimden inhirafa ıgva Örnek: Osmanlı tarihinde 

Nutku iftitahi - Açım söy- edenler - Gençleri doiru yol- padişahlann ibnak eittii adam-
lev· dan sapıtmai'a azdıranlar. lar - Osmanlı tarihinde padi-

Ôrneb.: Tfirk Dili kurulta- 2 - Bir genç kızı iğva ede- ıahların boğduğu adamlar. 
ymdil :rad ettiğiniz autku ifti- relc ıonra izdivaçtan iJl!tin& et- İhrak - Yakım, yakma 
tabi - Türk Dili Kurultayında mele cürümdür - Bir genç kızı lhrak etmek - Yakmak 
yaptıfıını:ı açım söylevi. bqtan çıkararak •onra evlea- İbtirak -Y aaım 

İğdab etmek (lizab etmek)- meden geri iönmek ıuçtur. ihraz etmek - Kazanmak, 
Kızdırmak İbafe etmek - Korkutıaak almak 

Ômek: Kimaeyi i(:r.aa etme- Örnek: Beni ihafe etmek mi Ômek: Aranı:ıdaihrazı mevki 
mek Ji:ııı.dır . 'IG;ııseyi kızdı:-- i.tiyerıuauz? - Beni korkutmak eclemedı - Aranızda yer ala-
mamal!dır. aı istiyorsunuz? madı. 

libirar - Gücen, i11cenıae ihanet - Hayıalık Bu ıercfi canı pahasına ih-
Ôrnek: Bana karıı duyduiu- IİıaJe - Üıteraıe ( Bak: raz etti - Bu ,erefi canı paha-

nuz iibirann ıebebi nedir - Emanet) sına kazandı. 
Bana duyduiunuz gücenin (gfi- İhale etmek - Oıtermek lhıa etmek-Saymak 
cenmenin) sebebi nedir? (Bak: Emanet) Örnek: Adedini ihsa etmek 
Muğber - Gücenik lhaleten - Vstcrleme (Bak: iktidarındcn hariçtir - Sayısını 
Örnek: Yalnız sana deiil, Emanet) saymam erkimden dışarıdır. 

bütün insanlara 111uiberim - ihata - Sarma, çevirme, lhsa etmek - Burmak ( T e-
Yalnız sana deiil bütüa insan- geubili rim) 
lara iÜcenirim. Örnek: 1 - Bu adamın siyasi İhsaiyat - istatistik 

Mufıber olmak - Gücenmek meıelelerde ihata11 var - Bu İhsan (Lütuf) - Kaya 
Örnek: Muğber olmanızı hiç adamın ıiyasal sorumlarda gen- Örnek : İhsanlannın bolluiu 

iıtemediğim halde iğbirannızı bilisİ Y&r. mehasını fÖSterir. 
celbettiğime üzülüyorum - Gü- 2 - Düşman ordusunu ihata Kayralannın bolluiu cömert-
cenmenizi hiç iatemediiim hal- çenberi ıçıne düşürdü · Diif- ll&"ini gösterir. 
de sizi gücendirdijcime 6.zülü- man ordusunu ıarma çenbcri İhsas etmek -Sezdirmek 
yorum. içine düşürdü. Örnek : Doğru hareket el-

lğf .. J etmek - Aldatmak, ihata _ Sarma, çevirme, medi&"ini ihsas etti - Dof'ru ha-
lcandırrnak, ayartmak genbili reket etmediiini sezdirdi. 

Örnek: 1 - Türlü yalanlarla Örnek: 1 - Bu adamın ıiyasi İhtar etmek - Hatırlamak 
insanları iğfal edenleri affet- ıaeaelclerde ihatası var - Bu (Bak : Hatır) 
mek mümkün deiildir • Türlü adamın siyasal ıorwnlarda ren- lhticaç etmek - Belgelemek 
yalanlarla insanları aldatanların biliıi var. ihtida etmek - Din değiı-
ıuçunu bağışlamak olamaz. 2 - Düşman ordusunu ihata tirmek, dönmek (Bak:Hidayet) 

2 - Bir genç kızı evlene· çemberi içine düıürdü - Düş- lhtifa etmek- Gizleamek 
ceğim diyerek iifal etmek bir ııı'an ordusunu sarma iemberi Örnek : Y akalanaceiını an 
cürümdür - Bir genç kızı evle- içine düıürdü. !ayınca ihtifa etti - Yakalana-
aecegım diyerek kandırmak 3 _ Ordumuzun yaptığı bü- ca(ını anlayınca gizlendi. 
bir suçtur. yük ihata hareJceti _ Ordumu- İhtifal - Alay, tören (Mera-

3 - Bizim hizmetçiyi iğfal zun yaptıiı buyük çevirme ha- ıim anlamına) 
ile kaçırdılar - Bizim hizmetçiyi reketi ihtikar - Vurgunculuk 
ayartarak kaçırdılar. İhata etmek _ Sarmak, çe- Ömek : Hükümet ihtikirın 

iğlik etmek- Çapraştınnak virmek, almak, kavramak- (Fr.) önüne geçmek için çok çalı-

Onergeler 
Kılavuz Mlzleri tlıerine, her 

liatenin (Y eııi Asır) da çıktı-
pdan baılamak tlıere bir ay 
içinde, istek edenler yeni bir 
önerge ileri •ürebilirler. Bun
lar T. D. T .. C. Gnel kitipli
iine ıu ıekil altında iÖnderi
lecektir: 

Osmanlıca . .. . . .. kelimesi· 
ne Kılavuzda ...... karşı
lığını uyiUD ( yahut : yeter ) 
ırönnüyorum. 

Sebebi : (kıaaca) . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
Önergem flldur : . . . . (1) 

İmza 

1) BuradiJ bir lhıtrge gdaterlmi-

1 !fet> ycuılar Qurine bfr ıey yapı-

lanııgacaktır. •••--•• 

Küçük Haberler: 
Atla spor kulUbU komitesi 

Şehrimizde yeni teıekknl 
eden atıf ve atlı spor kulübi 
faal lcomitni, Cumartesi güüa 
uluı evinde toplanarak aizaa• 
n&1J1e üzerinde bazı tetkikat 
yapacaktır. 

Vallnln tettı,ı 
Vali General Kl:ıım 

dün Bergamaya giderek 
!eri teftiş etmiştir. 

Dirile 
köy-

B. HulOsl AkgUmu, 
Geçenlerde memleket has

tanesinde kendisine fıtıktan 
muvaffakıyetli ıurette ameli
yat yapılan emniyet müdürlüiü 
adli lcısım başkanı bay Hulüai 
Alcırümüş tamamen iyileşmiı 

ve dün memleket hastanesin
den çıkmıştır. Bay Hulüsi Ak
gümüşe ıreç•it olsun deriz. 

Zabıta Habereri: 
BUyUcU.Uk 

Karşıyakada Osmanzadede 
numarasız evde aturan Kara
dağ muhacirlerinden Yaşar 
kızı Penbe hakkında açılan 
ilk tahkikat hitmiş ve asliye
ce:ı:ada auhakemesine karar 
verilmiıtir. 

Hırsızlık 
Birinci kordoada Mitat lo

kantasında çalııan Antalyalı 
Muslafanın bir ceketi ile bir 
ceb saatı çalınmıştır. Hırıız 

Yukardanberi iÖrüldüiü gibi 
Katerinanın iÖzdeleri çebrece 
ve vücutca i'Üzel yapılı inaall
lardı. Fakat imparatoriçe yatı 

daha ilerledikçe, daha dinç ve 
geaç delikanlıların düşkünü el
muştu. Bununlaberaber Kate
rinanın ölümüne içten ailadıiı 
tiplerden biri de mareşal Pot•• 
kindir. Kateriaaya " Potemkin 
öldü,, denildiii iÜn birbiri ar
dınca üç defa bayıllDlf, bir 
defasında hayatından ümit ke
silmişti. 

Garip bir tuadüf eseri ola
rak Katerinanın en çok nüfuz 
ve kudret sahibi olan gözde
lerinden Prena Orlof acınacak, 
ıetait içinde çıldırarak ölmüı, 
Ruıyaya koıkec:a krallıklar 

katmıı olan marqal Potemkin 
ise bir yolun kenarında taş
lar üzeriade can vermiştir. 

Bir imparatoriçenin 
lhtlzarı 

Vücudunun sailamhiını son
ıuz hir ıehvet hırıı ile yıpratan 
çıliln kadın hiç bir iÜn neş

esini kaybetmiıtir. tlıtiyarlı&"ı
nın en çok ilerlediii günlerde 
bile zevkten, eyleaceden baıka 
ltir 4eye değer vermezdi. Bir 
dostuna yazdığı mektupta "Ba
yan, neş'eli olmak lizıındır. 

Bütün ıstıraplara, i•lebe eden, 
onlara dayanmak kudretini ve
rea yalnız neşedir. Size kendi 
denemelerimden bahsediyorum. 
Yemin ederim ki bu ıaatta 
bile, ihtiyarlığımın ilerilemiş 
bulunaaıına bakmıyarak oilum 
ile oynıyor. eyleniyorum. Bütün 
buaları aağlığımız için yapıyo
ruz diyoruz. Bu kendi kurun
tumuzdur. Gerçeii şudur : Ço
cukluktan aynlmak iıtemiyor, 
daiına ondan bir parçayı lceadi 
varlığımızda bulmak iıtiyoruz. ,, 
diyordu. 

Kateriaanın küçüle meclisle
rinde çocuk oyunlarına kadar 
oynanırdı. Graadük Kontanten 
a-ibi ihtiyar kurtizanlann bile 
çocuk gibi saklambaç oynadık
ları görülürdü. Hayatta• bıkkın 
bir varlıiı neşeli yapmak sırn 
Katerinanın vasıflarından biri 
idi. Katerina böyle derdi: 

Soyadları 
Turgutlu'da 

Evkaf memuru Kadrı Nejat 
Subaıı, Seyfi oilu Vakfı mü
tevelli "kaymakamı,, Mehmet 
Akif Erkan, Evkaf odacıaı 
Eyup Ercan ıoyadını almış-
lardır. 

Sallhllde 
Tahrirat kltibi Muhittin Ergül, 

Ziraat fen memuru Ekrem Ay
dın, nüfus memuru Hıfzı Ber
ker, baytar sıhhat memuru Ce
mil Derici, tapu memuru Niyazi 
flter, Hililiahmer cemiyeti reisi 
Ihsan Sabah, ziraat odası baş
kanı Asaf Soydam soy adlarını 
almışlardır. 

Ömek: Mütaleanızı bir çok C 1 · •ıyor - Hükümet vuraunculu-emer, encrc er, concevıor Y • 

lüzumsuz teferruatla iilik et- Öraek: 1 _ Ordumuz düş- iun önüne geçmek için çok 

Alaşehlrde 
Kaymakam Şemseddin Kay 

Aslan, malmüdürü Rüıtü Erim, 
varidat müdürü Ziya Erdoian, 

&ranıyor. tahsil müfettiıi Şevki Ersan, 
Blı- kız yUzUnden varidat katibi Hüseyin Baysal, 

mek muvafık de§-ildir - Oyu- man kuvvetlerini ihata etti çalışıyor. 
nuzu bir çok ierelcsi:ı: ayrıntı- _ Ordumuz düşınan kuvvetle- Muhtekir -=- Vurguncu 
larla çapraştırmak uygun de- r"'ını" sardı. Örnek: Nuhlekirlere göz 
fıildir · açtırmayız - Vurgunculara aöz 2 - Bahçe dıvarla ihata • 

Muilik - Çapratık edilmiştir - Bahçe dıvarla çev· 
Ômek: Bir sürü mujılik ifa- rilmiştir. 

• deler arasında ne demek iste- 3 - Güzün ihata cdildi~i 

açtırmayız. 

lbtiliç - Çarpınma, 
ihtilaf - Uymazlık 

aeyirme 

Çorakkapıda Musalla parkı varidat katibi Süleyman Tuna, 
içinde Üsküplü Tahir oğlu maliye mutemedi Fuat Yavuz, 
Ömer ile Tikvetli Ömer oiılu ıaaliye muhasebe lcitibi Önal, 
Hayri arasında bir kız mesele- jandarma K. yüzbaşı Avni Ba-
sindea kavıa çıkmıı, Hayri tuk, ziraat meauru Şahap Bu-
ıopa ila Öm ri bqından yara- iatur, tahrirat lı.itibi İbrahim 
lamııtır. ..._ Erdea ıoyadını almıılardır. 

Yüzü hiç gülmiyen somurt· 
kan bir adamı bir arabaya 
koyarak yirmi fersah uzai• 
götürünüz. Orada arabadan 
indirerek kendisini ayakla 
dini bir ayine gitme i e 
mecbur ediniz. Bu ayinia 
sonuna kadar ayakta kalım. 
Sonra yorgun arırın eviae dö
nerek soyun.sun. Yanına oa 
iki kadın koyunuz. Soıaurtkaa
lıktan bir şey kalmadıiıaı . 
yorgunluiunu unutarak coıkua 
bir neşe içinde; yüzdüğnnü ırö
receksiniz. 

Garip deiil mi ? Katerina 
bu zevk ve neıe programını 
çizdi&'i zaman 63 yaşında idi. 
Potemkinin ölümünü iÖZ yaı

lan fırtınası ile karşıladıktan 

bir kaç gün sonra gene ken
dini teskin edecek, acılanaı 
unutturacak kolay vasıtalan 
buluyordu. Katerina o&"lu as
kere iiderken de ağladı. Sev
diklerindea amiral Greiihtin 
ölümüne de atladı. Fakat ie· 
linin ölüınüaden duyduğu teea
ıuru paylaşmak isti yeni erle 
karıılaşınca alay etti : " Tamiri 
imkinıız olan şeyleri dü9ün
mek, onlar için tasa çekmek 
beyhudedir ,, dedi. Katerin 
mütehammil bir kadın değil
di. Fakat eli altında o kadar 
geni~ ve kaynıyan bir ımpa· 

ratorlulı: vardı ki onları dü
ıünmek en korkunç fırtınaları 
dindinniye yeterdi. Bir acıyı 

çabuk dindirmek istedi(i za
m•• birbiri ardınca bikaç bar 
dak ıu içerdi. Sanki çok ya
kıcı bir ateşi söndürmek isti· 
yormuş gibi ... 

Katerina bütün hayatında hiç 
ha!ta ol•a•ış &'İbidir. Onun 
için doktorlardan daima alayla 
bahsederdi. lhtiyarlıiının son 
iemlerinde bafiÖıteren ishal
ler, baş airıları hiç ıevmediii 
doktorlarla karşılaşmaaını mec
buri kılmıştı. On alhncı Luinin 
id :ımını duduğunda o kadar çok 
sa ·sılmış, ve heyecana kapıl
mıştı ki kendisinden 'böyle bir 
akıbetten korktuğuna hamledi
lebilirdi. 

- Sanu Var -

Gördeste 
Tütüncülük 

Gördcm, 16 (Huaııai) - Ka· 
ıada buseae ekim itleri ıu du
rumdadır: 
Buğday 13 bin, arpa 19 bin, 

tütün 6 bin dekar .. Yazlık meı
ruaata hazırlık 12 bin dekar. 

Tütüncülüğe her yıldan ~ 
ehemaiyet veriliyor. Temiz tü
tün yetiıtirmelc için yeni ve 
fenni usullerin tatbilciae ciddi
yetle çalışılmaktadır. 

Palamutçuluk üzerinde ka;a 
daha ümitli neticeler bekliyor. 
Gerçekten kilometrelerce de· 
yam eden bir aahayı kaplayan 
palamutluklar bekleaen neticeyi 
vereltilecek loir zindelik taıı
maktadır. 

Umumi aüfuıu 23 bia olan 
iÖrdcate hayvanat ta pek meb
zuldür. Elde olan kaytlar lca · 
zada 33 bin koyun, 40 bin keçi 
on bine yakın •ıifır oldu(uau 

lliiiiiiiliiiclir. 

Hazin bir ölüm 
Üç aydanberi rahatsız bulu

nan itfaiye kumandanı . b~y 
Cemal dün ece vefat et.mıttir • 
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Gangsterler kralı 

Al apon ınaceraları 
'~~umm~~~~~:~~ 

-13-

30 Bin dolar 
Şikago Tribün gazetesinin heyecanl ı 

Bir haberi j 
Onlana yanlarından uzaklaş- 1 iki kadın içerde oturmuşlardı. l 

tık amma kararımız karardı.N~ Şoförün ya~ın~a da yaşlı bir I 
olursa olsun kolonel Turnerı adam vtlrdı. lhtıyar sordu: 
2örmek, ustanın bize verdiği - .Affedersiniz. West - Point 
vazifeyi yapmak lazımdı. Fakat buradan uzakta mı? 
burası öyle sıkı bir muhafaza - Bir buçuk saatlık yolunuz 
albnda tutuluyordu ki kuş uç- var. 
nıazdı. Eh, bu kadar sıkı ne- - O kadar uzak mı? Oraya 
zaret var diye kollarımız bzğ- kadar esan~ımız ycti~ıniyecek. 
lıyacak değiliz ya .. Düşündüm, Otomobilinizdcn bedeli muka-
taşındım. Casuslar mektebine biJinde bir teneke esans verir 

O misiniz? sokulamıyacağımı anladım. nu 
bizim tuzağımıza düşürmek için - Memnuniyetle dedim. 
bir yabancıya ihtiyaç vardı. İçerdcki genç kıza baktım. 
Pokere meraklı i'örünen bir Güzel, çok i'Üzel bir Amerikan 
yabancı ezeli kumarbazın can tipi idi. Bir salon kuklası sayı-
daaarana dokanabilırdi. Huylu labilirdi. Vilyams elindeki tene-
huyundan vaz ıı-eçemiyecej'iae keyi boşaltırken i'enç kız ba-
sıöre kolonel Turner nerede ğırdı: 
olursa olsun muhakkak kumar - Anne bunlar polisin ara· 

dığı i•nıesterlerdir. 
oynamadan duramazdı.Bu onun Bu buluştan şüphelenerek 
için önüne geıçilemiyecek bir tabancalarımızı çıkararak ba-
düşkünlükdii Şeref Ye vazife duy j'ırdık: 
gularının bu iptili yanında te- Eli k B b" - er yu arı... ayan ı-

siri o kadar çok azdı ki Tur- ziın Gengcster olduğumuzu ~c-
neri olduğundan faza düşürmek reden anladmız bakalım.Söyle-
için de kumar hırsından isti· yıaınz. 
fade edilebilirdi. Karanmı ver· Genç kız souk kanhlıiını boz 
ıniştim. Kolonele sokulabilecek mıyarak: 
bir yaltaacı bulacakbm. O da - işte Şikaıo Tribüne, oku-
kumar vesilesile onu bizim çev- yunuz: dedi. 
remize yaklqtıracaktı. Bundan Vilyam yolcuları tabancaları-
sonrasmı yoluna koymak ta nın tehdidi altında tutarken 
kolaydı. ben de gazeteye iÖZ gezdirdim: 

Alkapona bir telyazısı çeke- - Olur ıey deiil, dedim. 
rek bize becerikli bir arkadq Biz meşhur olmuıuz da habe-
föndermesini istedik. Telgrafı- rimiz yok... Gazet,nin birinci 
•1zı11 cevabı srecikmcdi. •frank sahifesinde Vilyam ile benim 
amuca Yadettiji biıikleti srö- fotoiraflarımız basılmıftı. Al-
türüyor. Stop. Saat 21 de ken- bada fU "yarılar vardı: 
disini lndiyana karafunında 30,000 Dolar 
bekliyiniz. Alis hala .. ,, mUkAfat 

Bu telyazııındaki Aliı hala Dört çocuk öldürmek ve 
imzası Alkopeaundu. Frank umumi ahlika muıayir ha-
amuca ise bıçak kullanmakta reketlerde bulunmaktat suç-
çek usta olan ,.The. Knife" lu Vilyamla Knokout de.11-
"d' mekle tanınmış Vilyam Mac 1 ı. 

Güzel bir yaz aktamı Vil- Hom ile Atıcı Jack adını 
yamla birlikte "The Knife,. yi taşıyan Jack Bilbo adlı i•ll-
muayyea yerde belde.&ik. ieıterler aranıyor. 

Vilyaa tunları ıi>ylilyordu: Altı süt~;·rı·;;~i~e yazılan bu 
- Patron tam adamını ıeçti. manıetia altında hüYiyetimiz, 

Gönderile• Knife olmumdu alimeti farikamız hakkında 
memnunu•. Bir kaç dakikaya tafıilit veriliyordu. 
lcadar burada bulu•acağı •u- Bu caniler son haftalar için-
hakkakt· r. de dört çocuk öldürmüşler ve 

Biz bunları konUfurken, öte- bjr çok kadınların ırzlarını 
de yolua bir kenarında siyah kir)etmiılerdir. Öldürdükleri 
bir nokta belirdi. Bu Frank çocuklar altı ile on bir yaşında 1 J 

olacakta. Kendimizi daha em- mektep çocukJandır. İzlerini 
niyette bulundurmak için elle· pelise haber vererek tevkifine 
rimiıi ceplerimizdeki tabanca- yardım edenler bu mükafattan 
lara yapııbrarak ilerledik. Bi- tamamen veya kısmen istifade 
zim Franln getirdiiini umdu- edebileceklerdir. Tafsilat için 
iumuz otomobil önümüzde Şika~o polis müdürlüğünde 84 
durdu. Fakat içinde Frank numaraya müracaat edilmelidir. 
yoktu. Biri &"CDÇ, diicri yaıhca - ~onu vm -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 

Kükürt fiatları 
Torba başına bir 

Lira fırlamış 
Kükürt fiaterinde son ~ün

lerde bir lira yükseliş alaka· 
darlarca ı-örülmüştür. 

l Panayır komitesi 
Dün öğleden sonra 

Toplandı 
İımir panayırı faal komitesi 

dün saat on altıda belediyede 

aş ....... 
en1 eke im· zden 

ı asıl ·hraç 
Edilebi ir? 

• ornova zirat mUcadele di
rektörlüğü, y.;ış üzüm ihracatı 
hakkında tetkikat y pmış ve 
bazı tedbirler alınmasına lü
zum göstermiştir. Mucadele 
istasyonu direktörlUğüne göre; 

Amba. jJar en yüksek bil
g:nıcrce ynpıimış o! ... a dabi ürct
menlcrin mahsııiü iyi yeti""tirıne 
bilgisizlikleri bu duru 1ta kal
dıkça yaş tizüm ve ya~ mt:yve 
çtkarılma•nnın hiç bir vakıt 
iyi bir bilime erişmiyecegı 

ve yarı yolda çürüyece\<lcri mu
hakkaktır. 

Amb&J ... ja dayanıklı yaş fü.üm 
memleketimizde yetiştirilmiyor 
iyi ve te.miz zannedilen ve 
sağlnm görünen salkırularm 
üzerinde bir çok saprofit ve 
parazit lıastalıkla.rınm izieri 
vardır. Bu izler ambalaj içinde, 
vapur ambarında kend fer r.e 
uyi'un şartlar bulduklarından 
üzümü çürütürler. Bunun önü
ne geçmek lazımdır. Bunun için 
de iki tetbir gözönUnde bulun
durulursa faydalı olur: 
1- Üzümleri salkımlarından 

ayırarak ambalaj yapmak .• 
2 Ambalaj kaplarını. gide

ceii yerlere kadar çürüntii 
yapnuyacak şartlarla K"Önder
mek .. 

İki şekil de tatbikat nokta
sından zorludur. 

Bu itib~rla en eslem çare, 
dışarıya yaş üzüm sevkiyatı için 
hazırlanacak bağların çevirimini 
hudutlandırarak; üzümleri daha 
omcasında iken dışan götürüle
cek bir çeşitte yetiştirilmek 
üzere sıkı kontrola tabi tatmak 
lazımdır. 

Ankar - İzmir 
Telef onları 

Ankara, ile lzmir arasında 
yapılmakta oJan Ye Manisanın 
ishak Çelebi istasyonundan 
Bornovaya uzatıJrnakta olan 
telefoa hattı dün ikmal edilmiş 
ve Bornova telefon santralına 
bailanarak Manisa ile tecrü
besi müfettiş Bay Fuat Ak-
kan tarafından yapılmıştır. 
ishak Çelebiden Balıkesire 
uzatılmakta olan kısmın bu 
hafta içinde bitmesi ümit 
olunuyor. 

r 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Sab9lar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
142 Koo ittihat 11 25 14 
110 Alyoti bi. 11 75 13 
96 S Süleymano 12 15 50 
93 Vitel 10 50 14 
93 Y 1 Talat 11 25 11 75 
86 T Debas 11 50 12 25 
46 K A Kazım 13 14 
46 H Alyoti 11 75 13 50 
16 M. Alberti 10 50 11 25 
12 Albayrak ti. 12 75 12 75 
7 J Taranto M 12 25 12 25 

747 Yekün 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fiat Haber aldıiımıza göre Ke
çiborlu kükürt madenlerinden 

doktor bay Behcet Uz'un baş
kanhfrında toplanmıı ve Pana
yırın muhtelif lıa:zırlıkları üze
rinde 1!Örüırnelcrdc bulunmuş
tur. 

1781 Buğday 3 60 4 05 
3 37 

39 50 
İstihsal edilen kükürtlerin ilk 
Partisi yola çıkarılmışbr. Bu 
hafta içinde şehrimize bir kaç 
parti kükürt 2'elecektir. 

Bu kükürtlerin fiyatları ilk 
tle azami 300 kuruşa te .. lim 
cdiltcektir. İkinci eller, Eıce 
nuntakasının "!n uzak yerlerin
d,., her türlü masraflar da da
hil edildikten sonra perakende 
olarak torbası 350 - 385 kuruş
tan sabı yapacaklardır. 

Teftlf 
Vali •uavini bay Scat E

rinı dün vilayetteki daireleri 
t~fti~ etmiftir. 

Bu yıl Panayırdaki Gazino 
ba~ka bir şekle konacaktır. 
Pavyonların tamirine de şimdi-
den başlanmıştır. Aynı zamanda 
Panayırın devamı müddetince 

. İ:zmirc fazla seyyah celbi için 
alınacak tebirler etrafında da 
görüşülmüştür. 

Takas komisyonu 
Vilayet takas komisyonu 

dün ö2'ledcn sonra vali mua-
vinliğinde top'anmıı ve biri-
ken takas işlerini intaç et-
miştir. 

25 Akdarı 3 37 
183 balye pamuk 38 50 

, * 
Para Piyasası 

18-4-1935 

Mark 
lsterlin 

Ah:ş 

50 25 
607 

Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 10 
Bel~a 21 25 
İtalyan lirdi 10 40 
İsviçre F ran. 40 60 
Florin 84 75 
Kt.Çekoslov 5 24 
Avuıtr.Şiliai 23 50 

Satış 
50 75 

612 
8 30 

79 50 
21 75 
10 45 
40 85 
85 

5 27 
24 

~ 

SoY •.. ~ları 1 

Sesçil ettirilen 
adlar 

Yeni soyadlarını nüfusa tes
çil ettirenlerin isimlerini yazı
yoruz: 

T~pecik 14 numarada Ali 
oğlu Abdül Akknfa, Nema:z
gah Ata sokak 30 numarada 
Y sef Altınsaç, o~llalbaıı ıo
kak otuz numarada Yakın Ak 
Tire, Cedit mahnHcsi Morahane 
soka1< 152 numarada Mustafa 
Dcmirayak, Beşinci Sultaniye 
Muhtar Fmin sokak 22 numa
radn Ömer Daıısuk, Balhkuyu 
mahallesi Hacı Ali sokak 301 
numarada Salih l\ikduran, Bor
nova Şepit Mehmet sokak 

f on beş namarada Cemile, oğlu 

1 Nehmet ve kız kardeşleri Ulu 

l Soylu Kestelli 85 numarada 
Muljtafa Erpehlivan, Kahraman
lar Mekteb sokak 3 numarada 
Haun .Erdi BiJ, Yeni Asır ga
zetesi diz:icilerinden Mehmet 
Emin Er Batu, Faikpaıa İncilli 
sokak 25 numarada İbrahim 
Eryantuk, Karşıyaka Alaybey 
mahallesi pa~a sokak 131 No. da 
M~bmet Gaı:al, Şafak sokak10 
numarda lımail Karacalar, 
Kestelli mahallesi 183 nuama
rada Hamit Kıramermcr, Şe

un Romama kumpanyasında 
Andrya Ôzayak, Mir Ali cad
desi ibiş ağa sokak 13 numa
rada İbrahim Sinmez, Şeyh 
mahallesi bamyacı sokak 23 
numarada Abdülkerim Sucu, 
Yikitlcr zeytinlik 23 numara
da Ali Salcan, Göztepe 
tramvay caddesi 725 numara
da avukat Şeref Kazım Aputaş, 
3 üncü karalaş Halil Rifat paşa 
caddesi 319 No. Bekir Varaş, 
kahramanlarda Hili.I eczaha
nesinde 28 numarada Şakir 
Üstüner, Birinci Süleymaniye 
mahalle•i 3 numarada Ha•aa 
oğlu Bahri Kemeraltı mıhcılar 

!akak 13 numarada Fatıma
tüzzehra Nur ay, ikinci doloplı 
kuyu muhnllesi 7 numarada 
Zekiye Nuyan, Fatih mahallesi 
Mahmut ağa aokak 82 numa
rapa Naile Nam, Karııyaka 

donanmacı zafer sokak 51 nu
marada Polikarpo ve efradı 
ailesi Kamp soyadını almıılardır. 

••••••• 

Dikili ihracatı 
Mart ayında Dikili iıkeleıin

den ecnebi memleketler liman
larına 37 ökiiz, 5 İnek, 3 man
da, 3 dana, 2 malak ve 552 
kuzu olmak üzere 602 baı 
hayvan jhraç edilmiştir. 

Ayni iskeleden Türkiye Ji
manlarına da 195 koyun, 644 
kuzu, 3 öküz olmak üzere 842 
baş hayvan sevkedilmiıtir. 

Alçakça bir 
Tecavüz 

Cumaovaınmn Göner köyün
den Hüseyin oğlu Ali ile kızı 
Haticenin bağdan evlerine ge
lirlerken önlerine çıkaralıc Ha
ticeyi zorla kaçırıp kirletmek 
ve babası Aliyi de yaralamakla 

maznun mczkür. köyden Mus
tafa, Halim ve Ahmet hakla
rında birinci karar hakimlii nce 
mevkufen tahkikata ba,lan
mıştır. 

Göztepe 
Ocağında 

Cumhuriyet halk fırkasının 
Gi)ztepe ocağı hüyük 1tir can
lılık zösteriyor. Çarşamba ak-
ama fırka vilayet başkanı bay 

Avni Doianın huıurile ocakta 
bir halk dershanesi açılmı~. 
çocuk terbiyesi hakkında Ha
kimiyeti Milliye mektebi müdürü 
tarafmdan verilen bir konferans 
dinlen•İştir. Ocak yabancı dil 
lrursları açmak için de hazırlık 
yapmaktadır. 

Çok a~ri bir hutula malik bir möble dahilinde mevzu bu ahi
ze : Sekiz lamb:ılı, ve yirmi adet tuli mevcc göre ayar edilmit 
devreli, 15 metreden 2000 metreye kadar· alan bu ahit.c, radyo 
ve müzik fenninin en ıon tekimülitını nefsinde cemctmi§tir. 

Yüksek tevettürlü hususi deneli bir pentod ve deK"iıen has· 
sasiyetile müşterek çalışan antifeding limbaları vasıtasile ma
kinenin her tüli mevcdc ayna milkemmel randımanı Termesini 
temin eder. 

. 
HAKiKi RADYO ~ 

dt) 

Satış yeti : ARTHUR VErrl'Ell ( Sahibinin Sesi, 
Saman İskelesi 22 Telefon : 2547 

==== E 

Bergama İcrasından : 
açık arbrma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne ol
duğu : Gayri "llenkulun bulun

duğu mevki Kımkta uıun çar

şıda kiin bir helvacı bir ber 
ber dükkanından müteşekkil 

gayri menkulun 12,000 ıehim
de 9564 hissesi taktir olunan 
kıymet 797 lira : 

Artırmanın yapılacr~ yer 

iÜD ve saat 26-5-935 pazar 
srünü uat 14-15 de Ber2'ama 
icra dairesinde : 

1 - lıbu K"ayri menkulun 
artırma fartnamesi 10-5-934 

tarihinden itibaren Beriama 
icra dairesinin muayyen nu· 

maraımda her kesin ıı>rebil

meıi için açıktır handa y&ııh 
olanlardan fazla malumat al-

mak isteyenler işbu şartname 
ve doıya numarasile memuri-

yetimize müracaat etmelidirler. 

2 - Arttarmıya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 

1,5 olduğu niıbetinde pey ve

ya milli bir bankadan teminat 
mektubu tevdi edilecektir. 

:i - İpotek sahibi alacaklı
larla diğer alacaklıların ve ir
tifak hakkı uhiplerinin ııayri 
menkul üz:erindeki haklarını 

hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari-

bnıden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitclerile birlikte 

nıeruuriyetimize bildirmeleri 

icap eder. Aksi halde hakları 

tapu sicilli ile sahit olmadıkça 

satış bedelinin paylaşma .ından 
hariç kaiırlar. 

4 - Gösterilen arttırmaya 

iştirzk edenler arttırma şartna

mesini okumuş lüzumlu malu

mat almış ve bunu tamamen 

kabul etmiş addolunurlar. 
5- tayin edilen zamanda 

gayri menkul üç defa bağırıl-

dıktan donra en çok arttırana 

ihale olunur. Ancak arttırma 

bedeli muhammen kıymetin 0 0 

75 ini bulmaz \ t!ya satış iste-

yenin alacağına rüchanı olan 
diğer alac•klılar bulunup ta 
bede li o gayri menkul ile te
min edilmiş alacaklıların mcc
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok arttıranın tcahhüdü baki 
kalmak üzere 15 ı-ün daha 
temdit ve 15 inci ~ünü ayni sa
atta yapılacak arttırmada be
deli satış istiyenin alacaiına 

6 - 150 ( 411 ) 

• • Yety EXTRA 

Rıçakları Eş~iz<lir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Ak belen 
ŞERIDÇILER No. 1 

1164) 38 - 78 ( H 3 ) 
• 1: 

Aydın demlryolundan: 
21-4-1935 tarihinden i,'an 

ahire kadar Keçiborludan iz
mire tam vaıon dolosu nakle· 
dilecek kükürtlerin beher to
nundaa 700 kuruş ücreti nakliye 
alınacaktır. 

Doktor 
1 

A. Hiza Uolen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza l.Jnlen 
DOBUM VE CERRAHI · 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

rüchanı olan diicr alacaklıların 

o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklıların mecmuundan 
fazlaya çıkmak f~~titc en çok 
artırana ihale cdılır. 

6 - Gayri menkul kendisi
ne i ıaJe edilen kimse derhal 
ycyA verilen mühlet içinde pa
rayı vermezse ihale fesh oluna-

rak kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunanın vaz et
miş olduğu bedelle razı olursa 
ona razı olmazsa hemen artır
maya çıkl>.rı lıp C.!1 çok arttıra
rıa ihale edilir. iki ihale ara
sındaki fark ve geçen günler 
için de o0 5 ten hesap edile
cek faiz ~·c diğer masraflar ay-

rıca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimiz.cc alıcıdan tah-

sil olunur. 

Gayri menkulün muan en 
hissesi yukarlda gösterilen 26-
5-935 tat ihinde Bergama icra 
ıncmurluj-u odasında işbu ilin 
ve ~österilen artırma şartna
mesi dairesinde satılacaiı ilan 
olunur. (542) 



Si hlfe 10 
:eg -

Büyük sür' atte zımpara taşları imal et
tik, pek çok otomobil harap ettik, Uy
kumuzu feda ettik.Fakat bu yeni Şa
yanı hayret lastiği meydana çıkardık 

L istiklcr eskiye nazaren da-
ha fazla tekemmül dmiş 

olmasına rağmen bütün mar-

ta lastikler anlaşıhnıyan sc
eplerle aşmıyordu. 

Goodyear mühendi~lcri 

bu arızanın yeni modern oto
mobillerin fazla sür'atinden 
Heri geldiğini anlayıncaya 
kadar bu mesele muam•• 
teklini al•ıştı. Goodyear 
mühendisleri bu arızaya ça-
re bulmak için sayısız Jbtik
Jeri zımpara taşlarında tec
rübe ettiler, arabaları tahrib 
eden geceli a-ündüzlü cefa
kar yol tecrübeleri yaptılar, 
bu tecrübelerden her iklim-
4e kullamlmaj'a müıait ''G-3,, 
llıtikleri meytlana çıktı. 

Bu ıayanı hayret laıtik 
43 ~o daha fazla kilometre 
ı1•ptığı iİbi pati•aja dahi da
'lla fazla mukaYemet ediyor. 

Bu lastik, hareketi ani 
olduğu ~ibi durması da ani 
olan asri otomobiller için imal 
olunan ye~ane lastiktir. 

Düz ve geniş ve derin ya
pılan tabanı sayesinde daha 
fazla çekme kuvveti, lastikte 
patinaja mukavim blokların 
miktarı yüzde on altı tezyid 
olundu2'u için daha fazla mu
kavemet temin eder. 

Lastik yanları eşsiz sai'
lamlıkta Goodycar Supert
wist ipliklerinden yapılmış
tır. Buaa ilaveten tel yani 
tırnak kısmı en cefakar hiz
metlere tahammül edecek 
sağlamlıkta dır. 

Bu şayanı hayret lastiği 
en yakın Goodyear acenta
sında iÖrünü:ı ? " G - 3 ,, 
liıtikleriain imali bize çok 
fazlaya mal olmuştur. Fakat 
buna razmen satı, fiyatları• 
mız deiişmcmiştir. 

ESKi YENİ 

GOODYEAB 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Dostlarınıza sorunuz size KREM PERTE\/ 
in esrarını söyliyecel<tir 

••.•...............••.•.....••.......................................•.........•..•.••••••••••••••••••••..•.. , •...•..•............•. 

lzmir tramvay ve e!ekt ik 
Şirketinde:ı : 
Şebeke ameliyatı dolayisile cereyanın l:>u ayın 20 nci Cumartesi 

•e 21 nci Pazar 2"ünleri saat 7-30 dan 18 c kadar Kemer 
Ca~desi, Çorak Kabı Soka.klan ile mücavir sokaklarda 
ke

1 
ıileceii muhterem abonelerimizin malümu olmak üzere ilan 

o unur. 

Bir !-catil 
Geçen Kurban bayramınnda 

Şabanı Derciçi sokağında bı

çakla ynralıyarak öldüren Ma
latyalı İbrahim oğlu Müslim 
hakkındaki tahkikat ikmal edil
miş ve mevkafen ağır cezaya 
.scvkedilmesine karar verilmiştir. 

1 

Emlak ve Eytam bankasında 
Eı. No. Mevkii Eski Yeni No. 

409 Karataş duygu sokak 6 6 
4'3 Karııyaka Alaybey M. 

Güllü sokak 27,16 
526 Karşıyaka Donanmacı 

mahallesi Aydm S. 
552 Karşıyaka Osmanzade 

mahallesi Rahmi B. So. 
573 Karşıyaka Osman M. 

ikiaci Aydın soka&"ı 
515 Karşıyaka Osmaozadc 

maballcs.i Reşadiye C. 
576 Karııyaka Osmanzade 

mahallesi Reşadiye C. 
577 Karşıyalca Osmanzadc 

Reşadiye caddesi 
583 Karataş islabane C. 
645 Dolaplıkuyu mahallesi 

646 

686 

747 

820 

858 
859 
868 

892 

963 

986 

,, caddesi 
,, mahallesi 

İsmail cf. Sokak 
Mecidiye m-ıhalfesi Molla 
Ahmet sokak 
ikinci .:iüL) ruaniye ma
hal.esi Kamilpaşa C. 
Güzelyurt mahallesi 
Azizler sokak 
Bornova Yıkık minare 
Bornova Hamitli yolu 
Orhaniyc mahallesi Ka
mil efendi sokak 
Karşıyaka Osmanzadc 
mahaHesi Reşadiye C. 
Bornova balıkçı paşa çift
liii Katip oğlu mevkii 
Tuzcu mahallesi Molla 

1010 Kasap Hızır mahallesi 

7 

2 

19 

58 

36 

39 
17 

113 

1311 

16 

30/3.30/4.32 
24 

7 

37 

3-16 

27 

9 

6 

18 

()O 

36 

Jl/2 
111 

127 

16/l 

22 

120 

38.40 
26 

11 

3111 

38 

• • 

ev 

Cinsi 
ev 

Depozito T. L, 
120 

ııua 104,50 M.2 27 

.. 540 
" 110 

.. 208 ., 42 

.. 843 ,. 130 

.. 930 .. 190 

" 877,50 ,, 180 

.. 1257 
" 

190 
ev 300 

•ı 66 

41:rsa 53 
" 8 

eTia 28/128 sehimi 8 

ev 35 

dükkan ve avlunun yarısı 400 
e\•in 9/48 sehimi 60 

tarla kuyulu 16335 M.2 150 

ev 2(10 

arsa 5075 M.? 620 

bir hektar 8380 M.2 taıla :tOO 
cvın yarısı JV 

feritçiler çarşısı 10/12 6 dükkan 400 
Mevki Ye numar~ları yukarıda yaz.ılı emlakin peşin para ile satışları 20 '4/935 Cumarteıti güali 

H~t. onda ihale edilmek üzere arthrmaya konulmuştur.istekli olanların hizalannda yazılı pey akçe-
lerını Ycznemize yatırarak arttırmasına iıtirak etmeleri lazımdır. 7-14-19 980 (473) 

,. ~~. - - - ..-ıı.-.- -s..~ .. .ı, .. ~ ~-.. 

Senelerdenheri TECRUBE edilip ı>İyasam•--za 
çıkdıktaıı sonra GRiP hastalı~ının memleke-

timizde şiddetini kaybettiren ve vak-

tinde kullananlart Gribe ya~~laıımak 
an kurtaran 

Gribe Karşı tecrübeli Ve çok müessir 

~O 

Yurdumuzun en ~üıel 
tra, bıçaiı 

. 

KIRM1ZI AY 
Tıraş bıçai-ıdır. 

Cildinin sıbhatını seven
ler başka bıçak kullanma
malıdır. o~ncmesi parasızdır. 

i emn ·yelle kul a ınız 

Umumi deposu : Kuzuoğlu ~ 

:~: Antalyalı Sait ~ 
maiazası Numara 29 ( 

" ,, --Qıljı;.-.. 

Doktor 

Fahri lşıi·-
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Mua],ıeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

İkinci Beyler sokak fırın 
karşısı No. 25 
T clefon: 2542 

H 3. 1-13 (218) 

.Juvantin Saç oyaları 
İNGILİZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju: 

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

Juvantin saç boyaluını lcumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi-
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarmrla arayınız. 



TÜRKl'r'~ l 
U M UM 

AC~NT"SI 

Çok Hassas 
-· 

Dünyan\!\ en e1i 
J\ad.)\)tuından 
l)\ıaidiı-

E D İ SON Müessesesi 
AFİF ŞEŞBEŞ 

TE.L~FOl'f 

İZ MİR ı Sam'n \sl<e\esı MI! 26 25~~ 

PLATT 
Maki na Fabrikasının 

1\1 Il A il ~~IKRJG 1 

En ufak yedek parçaJairyJe beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

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

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf--

. ·· ,., Lüks Otel 
Büüin lzmirJiler burada bu luşnrlar 

==== T epeba~ı Beyoğlu ===== 
Müsteciri: BUtUn lzmlrlllerln teveccühUnU 

ÔMER LÜTFÜ'dür 

Zoncutd- 1ı 
l\~i<!er-6 Kömürü 

O, 10 yıkanmıt kömür beher tonu arabada teılim 

Lira: 13 
Perakende aatıt kiloıu 1,5 kuru' 

Siliadir Te her nevi feYkalide kö .. ürü yalnız 
Kestane pazannda Bardakçılar sokak No. 1 O - 12 

F. Perpinvani 
Maianaanda bulacakaanız 

Telefon 3937 

...... TAZE ... TEMIZ .... UCüZ ..... 1 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞiTLERi 

Bam11i 1'8.zhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı kartısında 

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

Üşümekten mütevellit izbraplara karşı 

En seri Tesir, en kat'i Netice 

' 
Grip, nezle ve soğuk 
algınlıklannda 

bilhassa milessirdir 

G 
R 
• 1 Baı ve diş 

ağrılannı sür'atle 
dindirir 

i 

··-" 
lzmir Iruhasebei Hususiye Mü
dürlüğünden: 
Bedeli sabıkı lira 

60 Alipap Kemeraltı camü 14 numaralı dükkia 
110 " ,, " 16 ,. kabvelaane 
40 ,, ., ,, 18 ,, dükkia 

55 il " " 
tt 20 

" 
55 " ,, " .. 22 " 

115 ,, meydanı " 43 ,, 
40 ,, Ye çancılar .. 17 " 

110 Taşçılarda ,, 13 " 
215 Lonca ve çancılar ça11111 11 - 47 ,, 

100 " 13 " 
325 " 15 - 17 " 
40 Çancılar çarıısı 43 " 

461 Lonca ve taşçılar çarıııı 45, "'6, 48, 50 numaralı dikkAa 
150 Y emiı çarşısı ve sabunhane sokaiı 3 - 22 ,, mazalar 
150 Sulu mezarlık sokağı 3 ,, küçük ban 
500 Y emiı çar,ııı ve sabunhane sokaiı 9 - 28 ,. mazalar 
ldarei husuıiyei vilayete ait yukarıda yerleri ve cinsleri yazıh 

akarat 1-6-935 tarihiaden 31-5-938 tarihin~ kadar üç sene mid
detle icara -verilm~k üı.:•re 16-4-935 tarihinden itibaren 20 fb 
müddetle milzayedeye çıkanlmıttır. M&zayede tartlannı l'Önaek 
isteyenle- her gün Muhasebei hususiye müanrlüjüne ve pey sür
mek istiyenleril de ihale ~nü olan 5-5-935 Pazar ~ünü saat 
9 dan On bire kadar depozito makbuzları ile beraber Viliyet 

encümenine müracaatları. 1141 (540) 

PiNl 
I nşaatını~ için atidekiibtiya9larınızı pek unuz fiyatlarla 

teımin etmek i~terseniz Halim a~a çarşısında 

Kavalah Hasan Nuti 

:····························: 
i Romatizmalara : 
i ehemmiyetle tavsiye i 
S edilmektedir. i • • • • •••••••••••••••••••••••••••••• 

:····························' 
i Kınkhi• fiderir, ! • 1 • : bel ve a e e : 
S aarılarım keser i 
• • • • • •••••••••••••••••••••••••••••• 

··w
1

11ııı···············ı··~!l···l!··ı···········11:ı··ı··········•!······~lii···· : uıun eczane erue uuıunur. r a11 7 ,s auru r : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• r 

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

1935 e kadar 
Fransız reneral konsolosluiuna yahut lzmir F ranııı.: tıcaret 

oduma müracaat edilmelidir •.• 

Doyçe Ori ya ntban k 
DRESDNER RANK ŞURESI 

IZMiB 
M fi: B ld·. /.. ı B 14: H L 1 ~ 

Almanqada Jia Şubeaı Me11cutlur 
!'\tH illin'~ VP ıtıfl\""I AkÇt'~I 

Hm.ooo ooo Hıt \'lıımın rk 
Tıirkı_r11de ::'ııtıf'lt• ıı : 1:-\i A~HUL ve IZMIB 

ı\1ırıır.I" ::'nh.-l«>rı : l\AtllHE ve l~IO•:XDEHIYE 
llt-r tiirlii hnnlrn nıuıunt>H\ını ıla \"e kaimi eder 
• ı\l.MA~YAI>.\ .-.. \ıtlJ>tl, ıkıutı~ı, ıalısil v.- ilaire İ<;in 

.•. ,,.1t•·· ı:rnı~ ·ı Fil''.\ Hf\ 11 :P• , .. , <h-1) 

Numrot•J için ı Kaba8~mı,NSai1amla8oyalı ıaa umara n 
En mükemmel olarak yapılır. Daima HAZIR bulunur. 

MAHALİ.I MORACAA T : lzmirde Birinci Belediye cad
desi 2 numarada Muzaffer. 

1 - 15 (407) lı 3 

tıcıuetbu16"İnA miiracaat edini~ 

Çl•E•TO 
Çubuk demi• ve her netti 9lçeldl 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden 18vhalaı ve bunların 
te/e11iiatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve heı cins 
muslaklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve lngiUz künkleri ve bunların teferruatı :vesaire .•. 

Fivatlaı rekabet kabul etmez 
Yerli Çlmentol•Pı Batan ••rk•l•r 

En MDaalt Şer•ille 
••i•z•mızda S•tlhl' 

Türlriye ziraat bankası zmir 
Şubesinden: 

f 15 141 935 tarihinde açık artırma iJe ihaleleri yapılaca;. 
25 /3/ 935 de Eie 30 /3/ 935 Milli Birlik 4 /4/ 955 te Ana
dolu ve 9 /4/ 935 de Yeni Aıır gazetelerinde iJin edilen Yu
naah emvalinin ihaleleri 24 -4- 935 tarihine temdit edilmittir. 

Sabı ıayri mübadil bonosu veya peıin para ile nakten yapılır. 

Kıymeti mubammeneıi iki bin lira veya daha ziyade olan em
Yalin ibalei kat'iyeleri istizan& tabidir. Malın satıldığı aeaeye 

ait dewlet Terii ve belediye resim ve sair bütün masraflar •üı
terlye aittir. İstiyenlerin yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte 

1 
jhale l'Ü•Ü aaaat 14,30 da ziraat .. ankasını müracaatlan. 

1123 (541) 

lzmir muhasebeihususiye mü
dürlüğünden : 

Jdarei Huauuiyei Vilayete ait BaJçovacla (Aja•eaaua) •• 
(Mil) dıcalan ihale taribiadea itibaren 30/9/935 tarihine kadar 
kiraya verilmek üzere evvelce 20 fÜD •liddetle illn edilmit 
isede verilea 3315 lira haddi layık g6rlllmedipdcn pazarlık 

ıuretilc kirayı verilecektir. Artbnaa flrllannı ~örmek iıtiyenler 

heriÜn MuhaHbci hususiye müdlirlüjnüe ve pey aürmek iıtiyu• 

)erin de VilAyet encümeninin toplaadıiı her Pazar ve ÇarpmN 
~nleri saat 9 dan 12 ya kadar Eactimeni Tillyete yabracaklan 
depozito ve yahut Banka mektupları ile beraber miracut 

1140 (539) 
~ 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
~ıılr~tın M..rl..-z o t"alırıka11: hmınle H :tlkapınardad1r y,,,, Pamuıundan At, 1 aggore, KiJpekbaf, Dfllrmen, 

O~gUt v• ugıalt Markalarını '""' hf•r ıını J\alıot ber.ı 
ımal eyı .. u ... kı~ olııp malları ATruparıın ayni tıp rnen,.o 
<'Atırıa fı'iktir. 

Telefon Ko. 2211 ve 3087 

Göztaşı satıcılarına 
Ziraat bankası lzmir şubesiddenı 

Baakamzca pazarlıkla 70 yet•if toa kadar G6ztqı ıab• ala
aacakhr. Sabcdana, •timne Ye tahlil raporunu hamilea 21-4-935 
Pazar ,- Mat .. binle .... Wm• n. 1145 {542) 



Sahife t2 
c::::: 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDA~ 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuıu 13 nisan-

da (doğru) Malta, Anvcrs.Rot
tcrdam, Amstcrdam ve Ham
burg Jimnnları için yük ala-
caktır. " 

HERMES vapuru 16 nisanda 
limanımıza gelip yükünü boşalt
tıktan sonra Burgas, Varna ve 
Köstence limanlan için yük 
alacaktır. 

STELLA vapuru 21 nisanda 
ıclip bir mayısta Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham-
burg limanları için yük ala
cakhr. 

HERMES vapuru 4 mayısta 
gelip 9 mayısta Anvers, Rot
tcrdam, Amsterdam ve Ham
burg linıanlan için yük ala-
caktır. 
SVENSKA ORiENT LİNİEN 

ERIAND vapuru 2 mayısta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Gdynia, Dantziğ. Gotc
burg, Oslo ve lskandinavya ' 
limanlarına hareket edecektir. 

SAMLAND vapuru 14 nisanda. 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
)imanları için yük alacaktır. 

tlATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 30 nisanda 

( Doğru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için nyda 

l.ir muntaz am sefer. 
PELES vapuru 26 mayısta 

elip 27 mayısta Malta. Bar-
1elon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 1 
, !1ayısta gelip 2 mayısta Malta, 
,,,,,;enova Marsilya ,Barselon ve 
Ceıaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
ııliyet 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 

Yeni Asır 

T Oliver Ve Şü. 
LiMİT ET 

• • 

'· F. ll. 7an Der. 
Zee & Co. Vapur Acentesi 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE . CENDELİ HA 1 BİRİNCİ 
MOREA vapuru 15 nisanda KORDON TEL. 2443 

bekleniyor. 18 nisana kadar DHE ELLERMA ı LINES LTD. 
Am·ers, Rotterdam, Hamburg RUNO vapuru nisan sonunda 
ve Bremen için yük alacaktır. Londra, Hul \'C Anverstcn gc-

DELOS vapuru 30 nisanda lip tahliyede bu !un~cak ve 
bekleniyor. 2 mayısa kadar ayni zamanda Londra ve HulJ 
Anvcrs, Rotterdam Hamburg için yük alacalcbr. 
ve Bremenden yük çıkaracaktır. ALGERİAN vapuru mayıs 

DEN NORSKE MiDDELHAVS başlangıcında Lh·crpool ve 
LıMJE D/S DIS Spanskelinjen Svansea'dan beklenmektedir. 

OSLO DEUTSCHE LEV ANTE Line 
BOSPHORUS vapuru 16 ni- ANGORA vapuru 25 nısan-

sanda bekleniyor. Dippe Hay- da Hamburg, Bremen ve An-
fa ''e Norveç limanlarına yük vcrstcn be~~cnmekt~dir .. 
alacaktır. NOT: .~urut. _farı!ılerı v,e 

SERViDE DIRECT DANUBİEN vapurların ısımlerı uzerıne mes u 

VAPURCULUK TÜRK 
ANONiM ŞİRKETİ 

lZMIR ACENTELİGİ 

~ A R TA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam 16 da 
hareket ederek PAZAR-
TESi günleri saat 1Gda 
İstanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YAN AŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
günleri galata rıhtımından 

tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA günü saat 16 
da f zmirc varır. 

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

TUNA Hattı liy·et kabul edilmez. 

ATID vapmu 14 nı~n~ 1 ~!~~~~~-~~~~~~---------~~ 
bekleniyor. Buda peste, Bratis- 8 ktı• _) .. r 
fava ve Viyana için yük' r e 
alacakbr. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

NORBURG apuru 24 ni
sanda bekleniyor. Anvers,Rot
terdam ve Hamburg limanla
rına yük alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXMOUTH vapuru Halen 

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

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

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

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 
f71f//7L//7///.7Z///777777ZL~ 

~öz Hekimi 1 

ı a 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. N 

Numara: 23 
Telefon: 3434 ~ 

12-26 (229) 
r:z;r-7J/.777/7ZJfY.)(7J77.ZXilrl.Jı;ev:.lS 

Eczacı~aşı 

S. Ferit 
Kolonya ve 
Esansları 

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

Bahar, altın damlası, ya- 1 

semin, Dalya, muhabbet çi
çeği, unutma beni, senin 

• içi!1, ful. / 
isimleriyle onlar\ herkes 

takdirle tanır. 
Bu isimlerle bu kokuları 

kimse yapamaz. Yakın isim
lerle taklitlerimi red ed p 

S. Ferit 
isim ve etiketine dikkat 

ediniz. 
Um. depo: 

S. Fer·t a 

..orn1obin 

ti yarlık 
lJ 

tabletleri: 
iN 
Erkeklerde 
vakıtsız ih-

tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
liğini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flatı 1so kuruştur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21 - 40 (376) .. uı• w a 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

Ticarethanesidir. 

Eczacı Ken .. al Aktaş 
iia Eczanesi 

l<OL<)~Y A VE ESAı 1SLARI 

Umum Hastalarıa ıazarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağı~sak, böbrek ve doğr~: 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pılotsuz kauçuk ko~salan 
kasık bağları, düztabanlar için .ta~~n .. kor~aları. gayrı tab: 
doğan çocukların vücutlarmdakı ıgrıhklen dogrultma cı, 
hazları kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
lukları 'doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmcsine mani olmak 
için korsalar. 

TuRK1 YENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLER! 
ıLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

Mu TEHASSISI 

~~ahrl Blza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

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

( Gönül ) Baharçiçeği, Altınruya, Fulya, Yasemin, Leylak 
Menekşe, Sonhntıra, Akşamgüncşi, Amber. 

lzmir Def erdarlığından: 
İssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına iÖre 

haczedilen Ahmet ağa mahallesinde Alipafa meydanında kain 7 
sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle 
satılıia çıkarıldıiından pey sürmek istiycnlcrin defterdarlık tah
ıilit kalemine müracaatları. 

9 ~ 14 - 19 - 25 1040 (494) 

ıe Nisan 19:»0 

DENIZYOLLARI 
iŞLETMESİNiN 

Muayenehane Nakll 

Doktor 
Gülnihal Vapuru 

Bandırmadan. 
19 Nisan 1935 Cuma 

Kemal Sa~ir 
21 tt ~ Pazar 
24 ,, ,, Çarşamba 

Saat tam (23) de fstanbuJa 
Bandırmadan kalkar. 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-

Fazla tafsilat . için İstas
yonlardan ve lzmir acen-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

tclii'indcn malumat alınır. 
Evi Kaı antina tramvay cad

desi No. 596 Tel. 2545 

, ' Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

LAKT.N 
ile başlayınız. 

Çocuk hastalıkları mutchassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususiycde hazırlanan 

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

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

Umumi Depo: 
LUTFi RO t 

ECZA DEPOS l1 ..._: ___________________ , 
Kırıklık, baş airısı 

Ye bilhassa 

SITMAYI 
karşılamak ıçın 

Lutfi kinin 
Komprimclcrini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvet i bu uumak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içınlcrden sorunuz veya sizde bir fişe alınız 
Her eczanede vardır , 

Alameti Farıka 

Algopan Cevat 
Baş ve diş ağrıları, romatizma ve siyatik sancılan 

kullanılan ilaçlann en faideli ve tesirlisidir. 
( 1 - 6 - 12 ) lik orjinal teneke kutularda her ecza-

neden arayınız. . 
Bütün Türkiyeiçin umumi salış yeri Istanbulda Bahçeka

pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. lsrarla 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 
- . ·~ 

lzmir Defterdarlığından : 
lssisinin verii borcundan ötürü tahsili emval yasasına ıöre 

haczedilen Karşıyaka bahariye mahalluindc tramvay caddesiade 
kain 11 O sayılı bina ta~ihi ilin dan itibaren yirmi bir sıün .nd
detle aabbia çılc.arıldıiından pey sürmek iıtiyenlerin Defterdar
lık tahıilat kalemi•e müracaatJan. 9 14 19 25 t49S) 10.fl 


