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Bulgaristanda buhran devam ediyorı 
Rusya ve 
Avrupa barışı 

Savat aonra11 Avrupada, si
yasal dejimler kökilnden de
iiımişti. Yenenler barış mua
hedelerinin sonrasız olduiuna, 
yenilenlerin bir daha başlarını 
kaJdıramıyacaklanna inanmış
lardı. Almanya - Avusturya -
Macariatan •Ve Rusya sibi Kibi 
&ç biiyDk devlet Avrupa siya
.. atamada rol oynayamıyacak 
duruma diipalflerdi. Hele Rus
Y•mn dlnya ile ilitiği kesil
mişti. Taun sal~ınından nasıl 
korkulursa BolşeYiklerdcn de 
öyle korkulu~ordu. Türkiye 
baıta olmak tlzere, bir kaç do
ğu ülkesinden başka hiç bir 
ülke Sovyctlerle münasebette 
değillerdi. Avrupa bu yaa
lış davranışın cezumı çekti. 
Bu yüzden sanayi buhranı 
arttıkça arttı. 150 milyon
luk bir ulusun hayatını baş-
tan başa deiittiren köknel dev
rimin yolu iıe hiç dej'işmedi. 
Onu yaşatmak ödevini Üzerle
rine almış olan Sevyet dev
rimcileri, dünya kapılannın ka-
panmasından yılmaddar. Hele 
baş ej'meyi asla akıllanna koy
madılar. O ıünden sonra Ruı
yanın nasıl ifleadiiini, yüz elli 
milyon adaDUD hütün acılara, 
yoksulluklara katJaaarak naııJ 
~alı,bklarını ılrlyona. Rualar 
dünyw • lıl._Jmar endiiatri 
Yarla-- ,.attılar. Bpnkil 
ökonomik durumlan kusursuz_ 
sayılmasa bile hayrulılJla kar-
11'aumap dti•· Zira bl1Gk 
kOllaf'llHZ- caahlıipa bun
dan iyi tanıt olamaz. 

1929 da, Briaad • Kellorg 
andlaşmasında yer alan Rusya, 
komşulan ile tloıtluk andlaı
malan yaparak AYrupa siyasa
sında ye•idea 16riinmeie bat· 
]adı. Bu bir ~ Ba 
denede Ruyaya m çok de
ier veren Almanlardı. Berlin
deki tleYlet adamları, bir Rus 
Almaa hirliii ıüzeyinde Ver
sayın ağır hliküaJerinden kur-
tulacaldanm umuyorlardı. Hit
.ler, blkGmeti eliae ahnca, bu 
sevda da bop fitti. Sovyetler, 
eski Prillyum yeni hayat lııu
lutunclan, Naziler iıe S.vyet
lerin keneli rejimlerine düşman 
olduldanndan kuşkulandılar. 
Her ıeçen fÜD, rüvensizlık ha
vuuu W..s claba zehirledi. 
Bununla beraber UlusJar Ku
rumuna a-iren Sovyetler re
jim antipatilerini bir yana 
bırakarak eyi niyetler göster
diler. Batı Lol.;arnosunu tamam
hyacak olan doj'u lokarnosu 
için ellerinden geldiii kadar 
çalıştılar. Almanya ile Polon
ya yüz çev;rmemit olsa
lardı, bu andJqma bugün re
nel bantın sağlam direklerin
den biri olurdu. Ne olursa ol
sun, Rusyanın Avrupa siyasa
sında büytik rolü olduj'undan 
arbk fephe edilemez. Doğu 
lokamosunun suya dü~mesi bu 
rolii asla sarsmıyacakbr. Fran
aanın ve Çekoalovakyanın Rus
ya ile k..,.Wlda bir vardım 
andlatmasını parafe etmek üze
re bulunmaları Avrupanın alın 
yazısını ilişiklendiren büyük 
davalarda Rusyanın fikri alın-
madan karar verilemiyeceiini 
göstermeje y ter. 

Bu varsı, Jenel banş bakı
mından elventlidir. Zira Rusya, 
eıki Çarlar imparatorluj'unun 
tersincsine olarak başarım umut
larını banta bağlamış bir ül
kedir. Amapa iflerinde Rus
Ybın İff9D bir rol alması savat 
kay...._. azalbr. Fraasa
lt•~a • -..ıovakn ara-

Yeni Toşef kabinesinin silihlanmak için 
Bir teşebbüsle işe başhyacalt zannediliyor 

Eski maliye bakanı yenj kabineye girmek için General Zlate 
tarafından tevkif etti en ricalin serbest bırakılmasını istedi 

f Bulgaristanda çok vahim haJiseler hazırlanıyor 
........................................................................................................................ 

başbakanı ıerbeıtçc intihap 
eylecliğioden bu defaki hükii· 
metin metruti bir mahiyet ar
zetmekte oldutu kaydedilmek· 
tedir. 
SH•hllNHIUI tef•lallUel•rl 

latanbul, 20 (Husui) - Sof
yadan hildiriliyor: Bu' ger kalH
ne.tini eaki ıefirlerden bay T o
pf tetkil ediyor. T otef Anka
rada sefirlik yapmışbr. 68 ya-
tandachr. iyi kaynaklardan alı
nan malümata röre yeni kabine 
lilihlanma teıebbüıleriade bu
lunacakhr. Mamafih memlekette 
ıaleyan o kadar fazladık ki 

J . .,f ifa fdeı,, Bu19nr "lıabitıe~i kabinenin mevkii kuvvetli g6-
Sofya, 19 (A.A) - Kral yeni Toşefe hudutsuz salihiyetler rllmiyor. Bulıariıtanda fevkal· 

kabinenin teşkili için istişare- bağ'ıılam1ıu da yeni baıbak• &de hidiseler zulummdan kor-
lerine devam etmektedir. Ka- k•bineyi tetkil buuıueda buı kuluyer. 
bine buhranının yann aktaJDa pçlUklerle kartılamaktadır. Çok tehllkell olur 
kadar nihayet bulması bek- Eski adliye bakanı B. l)'lcof __ ....,.~. ıJt ~R)-, sıv-. 
fenmektedir, kendisinin kabineye iştirakliıe mehafil Bulpriltandaki buh-

Sofya, 19 (A.A) - Ha•u prt olarak -.ki ~ ~ "wsk 
Ajanmaı• WlııiWilk ..... ..6 W.. ....,.... 
akıam Sarayda eski kabinenin mu11u istemektedir. cut kuaate stre Bulpriatanm 
yalnız askeri erkanının bulun- General Zlatef yeni kabineye Nöyi muahedesinin ukrt hü-
ması yeni kabinenin münhası- firmiyeccktir. kümlerini bir taraflı olarak 
ran askerlerden teşkil edileceği Harbiye bakanlıiını general kaldırmıya kalkışması imkin-
zannını vermektedir. Radef üzerine alacaktır. sızdır. Zira Bulgaristan tara-

Tofef Kabinesi Yeni kabine kralın tamamile fmdaa blyl~ bir harkct çok 
Sofy~O-( A.A ) - Kral B. tasvibini haiz olacakbr. Kral tehlikeli ne~celer doj'urabilir: 

Almanyada . coşkunluk 
Hitlerin kırk albncı Y ıldönümü 
Münasebetile büyük şenlikler 

Berlin, 20 (A.A) - Bitin 
Almanya bu~ Hitler'ia 46 nci 
d~ ,..... kutlaluWd:aclır. 

Mitlerin muhtelif foto;raf
lraını neşreden matltuat Almu 
milleti ıefinin mez yetlerini bü· 
yllk aitayiflerle tahlil etmekte· 
dir. 

Blitlln binalar doa•nmııtır. 
Garnizon lnunan.lanlan asker
lere 16ylevlcr 16ylemiıler ye16 
Mart karanmn ehemmiyetinden 
babsetmif)erdir. 

Devlet memurlarlatı tairliii 
Almaa milletinin bedeni t•
biyeaine urfemlmek izere 8. 
Hitler' e bir milyo• mark yoUa· 
mııtu. 

Berlia, 19 (A.A) - Hart.iye 
bakanı, her aeauiD 21 NiA· 
mm hava orclum içia lad.lula· 
Dacak bir ltaJIUI f'8I olarak 
ilin etmiftir. 

21 Nisan l,iyik hava bb
ramanı baro• Fon Ribtofn'İll 
110.lnln ,.MI....... .. 
•ene 21 Niun pukalya yurt
lanna rastgelclijinden meruim 
pek parlak olacakbr. 

Berlin, 19 (A.A) - Yelli 
llliff>J' yeıu edileı· aı·asıucla - Goeı·iug 1e kansı - askeri kuuna 16re erduya 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l>llllyesi aıa~lam, iyi yetİflllİI 
ıında elbirliii, Seriinin iı- mlit fibi rlribıen Doju and· ye abhab tam olular ....._ 

Bükt·e§te Kral .A.lekaaudr için yapılau dyilıde Romauycı !.Talı 
1Jeliahtı. ve pı·ens~sl"i 

Olu olsa yeai htlkimet bu Buhr•n• sebep oh9n 
aaluatla komtalan ile anlat- · Hldl•ler 
•ai• çahpeakhr. BuJaariatan Sofya, 1'9 tA ) - ~ 
l,u neticeye varmak için Bal- Ajana t.~ 
kan aataabada yer almak ieti- Dit itleri hakanı Bay -.e......ı 
yecektir. "'°"" 9 tcHc" sa(ada --

teklerinde, davramtlarmda tla- lqmasuun, ,natın biriDde, ı•· ı cakbr. Orduya ,U.cek m'a I 
ha dllfiinceli olma11a& yar- çekleımeaial olaıulafbrabilir. efra~=lan ..,.n 154 A•u •• ltalyu tliktatlrl.n.ia a~tuldan karfllllltla lwsltaa. 
cLm eder. Hatta ••Y• ll&t- ••Tk•• •na~ aatba ..... - Ofl.. u..-.. IMı harp lhlenu•L 
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3 Uncu hafta : 

At koşuları 
Devlet elile yetiştirilen Pürsan 
İngiliz tayları nasıl sat1ldı ? 

Yazan : Zootekni mutahassısı 

3 i.incü hafta koıulan, doyu!- l 
maz. bir zevk ve heycan içinde 1 
ırcçti . At kofularının tclmigini 
az .,;ok kavramış olanlar için 
bu yarışların doyulmaz bir gü
zellijri vardı. Çünki bundan 
evvelki yarı:tlarda kendilerini 
tanıtmış olan atlar arasında 
birbiri ardınca çok hcycanlı 
tablolar canlanıyordu. Avrupa
daki yarışlarda bu güzel sah
neleri koşu ıazctelerind"' e&ıl
laııdıra bilmek için bir çok fe
dakarlıklar yapılır. 

Koşuları teknik bir çerçeve 
içinde yazmak ve okunmak için 
mutahassıs muharirlerin yazıla
rı aranılır. Oırfiaüo kotu zaze
tclcrini kapıpnlar kolloksiyen
larına korlar ve dik.katla okur
lar. 

Çünki dört bq milyon Pa
ri.s halkını bir glla içiade (Loag
tan) yarıı meydanına sıidır
mak iakinı yoktur. Y arıı mey
danına ıidemiyen hallaa bü
yük bir kıtmı ıazetelerdeki 
nıutahasııılarııa yazılarını okur
lar. Bu suretle etomatik bir 
tekilde (Pari mlitüel) oynıya

cakları atları tanırlar. Otur
duldarı lokanta, otel ve ıı-azi· 

nolardan koıulara gire• atlar 
üzerinde isabetli oyunlar oy
•arlar ve kazanırlar. İıte bu
günkü modana dünyaoın pra
tik ve neş 'oU İHanları böyle 
efı'lenirler. 

Biz Atatllrköa iakıllp dina
ınoaundan ıtık •• hız alaa 
enerjik bir ailletiıı. o .... ı.t eli 
ile yurdua har kötHinde at 
kotuları yapılıyor. Hır itinde 
modern bir dıyfetin ordusuna 
ve memleket halkına yeni bir 
hayvan nesli hazırlaaıyor. Ya
pılan büyüle itlerle, yotiıtirilen 
atları ıörmek ve koıu yazıla
rııu canlı bir alika ilı yaımak, 
okumak, Türk millıti ııibi as
ker ve atçı bir milletin en şe
refli vazifelerinde• biridir. Bu 
hafta yarışlarında iyi para ka
zanan lcarilerimizden birçokla
rının yazılanaııdan iatifado et
tikleri•i atçılıktan zevk aldıkları 
nı işitmek biıi çok ae't'indirmiıtir. 
y etmi, bet yıllık ko,u tarihini 
yazdığımız ııüzel İzmirde bin
lerce koşu meraklısı ıı-örıaek 
ve yetiştirmek isteriz. Bunun 
için alakalı yazıyoruz. 

Devlet tayları 
Yüksek yarıı ve ıslah encü

meni tarafı•dan Avrupadan 
memleketimize ıetirilerek Ka
racaltey haramızda çiftleştirilen 
Pürsan İnıı-iliz at ve kısrakla
nndan elde edilmiş, Türk İa
ıiliz tayları, ko,ulardan Hnra 
açık artırma ile satılığa çıka
rıldı. 

Dört yıldızı (Ankara, İstan
bul) ve Karacabey harasında 
olan bu açık satıflar, ilk defa 
olarak Cuma jÜ•Ü koşularımız

da yapılmıştır. 
Dördü erkek, beşi dişi olan 

ikişr.r yaşındaki 9 tay, yarıı 
yerinde halka gösterilmiş ve 
koşulardan sonra satıılarına 
başlanmıştır. Bu taylardan 935 
ııranperi koşusunu kazanacak 
olana beş bin lira,936 granpe
risini kazanacak olana da on 
bin lira ikramiye verilecektir. 

Kimler vardı? 
Tayluın açık artırma ile sa

h91 esnasında valimiz general 
Kazım Dirik, vali muavini bay 
Sedat, müfettiş Atıf, baytar 
müdürü bay Adil, bay Mitat, 
Evliyaoğlu bay Refik, bay Fik
ret'. hay Ahmet, avukat bay 
Akıf, Salihliden fabrilcator bay 
Muıtafa Aki,, Ankandan Emir 

:ı:::>r. S. Şükrü. 
Salih, bay Ali, bay Fehmi 
lzmir, Türle ve ecnebi bir çok 
at meraklıları önünde tel.al ile 
satışa başlandı. 

Satılan Taylar 
1 - Babası ( Onykı ) anası 

( KadiUa ) adında iki yaşındaki 
İngiliz tayı ( 415 ) lira Mustafa 
Ak iş üzerinde k..Imıştır. 

2 - Babası ( Androniküs ) 
anası ( Egret ) adında iki ya
tındaki İngiliz tayı ( 1000 ) li
ra ;stendijri için satılmamıştır. 

3 - Babası ( Onyks ) anası 
( Sarrubiya ) ac!ında iki yaşın
daki İnziliz tayı Ankaralı Emir 
Salih üzerinde 700 liraya kal
mııtır. 

4 - Babası ( Androniküs ) 
anası ( Mistenget ) adında iki 
yaşında İnıı-iliz tayı ( 310 ) li
raya Bay Ali İzmir üzerinde 
kalmıttır. Bunlar İzmir koşula
rında çok allı:ışlanmışlardı. 

S - Babası ( Onyks ) anası 
( Estafet ) adında iki yaşında 
İngiliz tayı ( 200 ) liraya Sim
sar oilu bay Fehmi üzerinde 
kalmıttır. 

6 - Babası ( Onyks) anası 
( Pratlı ) adında iki yaşındaki 
lnıı-iliz tayı (300) liraya avukat 
Bay Akif Hepsten üzerinde 
kalmıştır. 

7 - Babası ( Onyks ) anası 
( Romuiıel ) adında iki ya
tındaki İnıiliz tayı ( 310 ) lira
ya bay Mustafa Ak i' üzerin
de kalmıttır. 

8 - Babası ( Androniküs ) 
anası (Ba•an) adında iki ya
tındaki Erkek 't'e ıı-üzel İngiliz 
tayı üzerinde çok arttırma ol
du. En sonunda ( 1155) liraya 
Salihliden Bay Mustafa Ak iş 
üzerinde kalmıştır. (Banan) vak
tile Suphi Paşa tarafından bin 
liraya satılmıştı. (Androniküs) 
fibi kuv•etli bir koşu atı ile 
çiftleşen Bana• İzmirlilerin çok 
iyi tanıdıkları sevimli atlardır. 

Tayları da çok ıüzeldir. He
le bu tay tamamile ( Androni
kis ) e b~nziyor. 

9 - Babası ( Androniküs ) 
anası (Siberiyen) adında ilci 
yatında İnrili:ı: tayı olup (610) 
liraya İsmail efe üzerinde kal
mıştır. Bu atların hepsi İzmir, 
Ankara, İstanbul koşularını 
kazanmışlardı. 

Satışlar da yarışlar kadar 
heyecanlı oldu. Vali Kazım 

Dirik açık arttırmalar bitinceye 
kadar satış komisyonu reisi 
olarak i' başından ayrılmadı. 
Yüzünde ve gözlerinin içinde 
çok sevinçli bir günün heye
canı ıörülüyordu. Salihliden 
Mustafa Akış satın aldıjrı tay
lar için herkesin takdirlerini 
kazanıyordu. Valimiz bu meraklı 
vatandaşın elini sıktı ve kutlu 
olsun, hayırını ıı-ör dedi. 

Ko,ular ba,ıarken 
Saat on dörtte yarış çınJl'I 

raiı çalarken ilk koıuya gire
cek atlar padoktan çık:ırak 
piste ıı-iriyorlardı. Pavyon ve 
tribünlerle baryerlerin önleri 
binlerce halk tarafından dol
durulnıuştu . Kızılçullu alanında 
iki haftadanberi &'Örülen kala
balık iki defa daha fazla idi. 
Tribünlerdeki askeri bando bir
denbire sustu. Artık yarıı baş
lıyordu. Starterler atları sıra

ya diziyorlardı. Hareket zili 
çal•ıya başladı. Herkes koşan 
atlara bakıyordu. 

ilk ko,u: 
Dört ve daha yukarı ya,taki 

yerli, yarım kan Arap ve halis 
kan Arap at ve kısrakları ara
sında ( '2000 ) metre distansı 

• ,'-01111 ;; ınf'I ..... olı ;[erf P -

Kükürt buhranı 
.. Buhran şayiaları bazı açık gözlerin 
.lspekülasyon oyunundan mı ibarettir? 
Alakadar makamat muhtekirlerle şiddetle mücadele 

Edecektir ltalyadan (2500) ton kükürt geliyor 
Keçiburlu. 20 - 19 Nisan 

nü~hanızın Kükürt hakkındaki 
başyazınızı :berveçhi ati tavzih 
ederiz: 

Mayıs 25 İne kadar memle
ket ihtiyacını kolaylıkla karşı

lıyacak kudrette maden ve 
fabrikamızda istihsalat yapıl
maktadır. Ayrıca Keçiborluda
ki stoklardan sevkiyata baş
lanmıştır. Mayıa 25 inden iti
baren bailların ihtiyacı kısmen 

istihsalatımızla, kısmen de ha
riçten gelecek olan kükürtlerle 
karşılanacaktır, İtalya ile an
laşamamazlık yüzünden hariç
ten bu sene için kükürt geti
rilememesi şayıası katiyen asıl
sızdır. Bu seneki istihsalahmı
zın aoksanını tamamlıyacak ec
nebi kükürtleri pek yakında 
İzmirde bulunacaktır. Memle
ketin bu seneki bağ lı:ükürtü 
ihtiyacı fazlasi e temin edilmiş
tır. Hiç bir bir sıkıntıya ma
hal kalmamak için teda bir al
dık. Çıkarmarkta olduğumuz 

bai kükürtleri tamamen en 
ıyı ecnebi kükürtlerinin ev
safım haizdir. İzmire ilk &'e
len partilerimiz memleketin 

bajrcıları tarafından ıı-örülerek 
büyük memnuniyetle karşılan 
mıştır. Kükürt buhranı hak

kındaki şayıalar bazı açık gö.z
lerin spekülasyonundan ihnet
tir. Kıymetli neşriyatınızla bu 
iktisadi mücadelemizde yardı
mınızı dileriz. 

Keçiborlu Kükürtleri T. A. Ş 
ŞAHAP 

u " 

" 
TUrkoflsten 

Sümerbanlı: tarafından 2500ton 
bağ kükürtü sipariş edilmi9tir. 
Bu siparişin yarısı beş mayısta 
piyasaya çıkarılmış bulunacak
tır. Satı, için Keçiburlu lcü
kürtleri piyasaya arzedilmiı 
bulunuyor.Buna rağmen yüksek 
fiyat talep edildi(i haber alın
makta olduiundan bu suretle 
ihtikar yapanlar hakkında ka· 

-====~~~~~~~~~:---~ 

nuni takibatta bulunulacaiı 

aıikirdır . 
Anlaşma yapılmış 

Son günlerde İtalyadan kü
kürt gelmiyeceğine dair çıkan 
haberler üzerine bazı barcılar 
kükürt almakta istical göster
miılerdir. Ve bu yüzden piya
sada pek az bulunan kükürtler 
deier fiyatlarından hayli yük
sejre kapatılmıştır. 

Dün Ziraat müdürlüğünden 

yaptıitmız tahkikata ıöre Keçi 
borlu kükürtleri bugünlerde 
piyasaya ıelecek ve satışa 
çıkarılacaktır. 

Oaun için baicılarıınız yük
ıek fiyatla kükürt mübayaa 
etmemelidirler. 

Bundan bqka ltalyadan ge
tirtilecek kükürtler için anlaş
ma yapılacaiı temin ediliyor. 
Baicılarımızın biraz teenni ile 
hareket etmeleri, kendilerini 
zarara ıokmaaaları ve ihtikar 
yapanları ihbar eylemeleri icap 
etmektedir. 

Çimento Kordon tramvayları 

21 l'flsan 1935 

1 I\()ŞE~lllEN 1 ' , l Dağda bağ var 
Yürekte dağ 

Parktan bir gün ıı-eçerken; 
ayakları çıplak, elbisesinin vü
cudun oynak yerlerine ıelen 

kı5ımları p.ırça parça, pantalon · 
ha var, h.a yok, ckiı: on yaı· 
larında bir ojrlan çocuğu ıı-ör
düm. Yüzü pislikten değil de 
açlıktan ve zayıflıktan kuar
mış, şakır şakır kemikleri oy
nıyan omuzunda adi tahtadan 
bir boyacı sandukası taşıyor, 

beni gördü, dudakları titreye
rek \•e şahadet parmajrını kal
dırarak: 

- Bir kuruş beyim. bir ku
ruşa parlak boya yaparım. 

içimden bir damar koptu 
sanki, yüreiime ılık ılık hir acı 
aktı. Yürüdüm ve düşündüm, 
bunun gibi daha neler var ki 
babasının, anasının yoklu&"u 
veya olup ta ıünahları, kaba
hatları ve yahut dertleri, feli
ketlari yüzündzn tam okumak 
çağına giren nice yavrular bun· 
dan dahabeter sürünüyor, sü
rükleniyorlar. 

* • • 
Geçenlerde bir haber oku

dum : Muallimler talebelerin 
mektep dışında yaşayışlarını, 

hareketlerini takip edecekler
mi:J, ka1abalarda, köylerde İm· 
manı olan bu gerekli ve çok 
yerinde işin büyük memleket
lerde tatbiki zorca deiil çok 
zordur. Muvaffak olunursa çok 
hayırlı ve ujrurlu iş. 

Fiatları hakkında bir 
l amim gönderildi 

Ôkonomi bakanı Bay Celi\ 
Bayar ; çimento fiatları hak
kında vilayetlere aşağıdaki ta
mimi ıöndermiıtir : 

Bir mayıstan itibaren işlemiye<'ektir 
İşçilerin vaziyeti ne oluyor? 

F akıt maarif idareleri bunu 
düşünürken şu yukarıda anlat
tığım feci vaziyetler içinde 
memleketimizde belki binler
cesi bulunabilecek çocukları, 

onların istikballerini düşünse 

yaptıilı büyüle iyilikler arasın· 
da bir şaheser olur. 
Düşünmiyor mu diye beıai 

tenkit veya muahaza edecek· 
!eriniz var dır belki ... Ben be
ni çekiştireceklerle beraber 
olurum: Düşünüyor, düşüniiyor 
amma gönül diliyor iri bu ze· 
mindeki düşünce biraz daha 
şumüllü ve fedakarane olsun. 

1 - Memleket ökonomisini 
korumak üzere yabancı ülke
lerden sokulması yasak edil
mi, olan çimentonun so!l yıl
larda ıı-enel istihlaki artmaya 
başlamı~ ve mcvcud fabrikala
rımız bu istihlaki karşılıyabil

mek için her an artan bir kud
retle görea bakanlıiunız çimen
tonun maliyet ve satış fiatları 

nı tetkik ile aşaiıdaki sonuç
lara varmıştır : 

2 - Memleketlere muhtelif 
mıntakaların da mütezayid fiat
lar artıran çimentonun İstanbul 
fabrikalarında 1934 yılı fıatı 
23,50 lira olduğu anlaşılmıştır. 
Çımento numaralı bentlerde 
söylenilen sebepler altında aza
mi 22,50 liraya satılması müm
kün ıörülmüştür. Bu fiat bir 
ton çimentonun lıtanbul fabri-
kalarında nakliye vasıtaları 

içinde ber türlü resmi dahil 
olmak üzere teslim fiatıdır. 

3 - Çimentonun yurd ba
yındırlık ifleri üzerinde olan 
büyük teJiri ehemmiyetle ıı-öz 
önünde bulundurulduiu için 
çimento üzerine konmuş resim 
ve verıilerin azatılması hak
kında kamutaya 8-4 kanun la
yihası sunularak B. Fırkasında 
bildirilen fiat azalan vergi ve 
resim yekünu kadar ayıica 
indirilecektir. Şimdiye kadar 
fabrikalarca çimentonun İstan
bul'dan başka y~rlerdeki satış 
fiatı için ıı-üzel bir tarife tat
bik edilmekte idi. Bundan böy
le bu yerlerdeki fiatı 8. fıkra· 
sında ıı-öıterilen İstanbul tes
lim fiatı ancak o mahalle ka
dar set<ki için icab eden nakil 
ve bu nakle aid dijrer masrııf
lar katılarak hesab olunacak
tır. Bu suretle bulunacak aatış 
Hatlarının ıı-ö:ı:etilmeıi için vali
likle. e ayrıca tebliıat yapıla

caktır. 
-4 - Yukarıdaki esaslar da-

hilinde muamele 
dilerim. 

yapılmasını 

Kordon tramvaylarının oldu
ğu gibi rıhtım idaresinden 
belediyeye devredilmesi hak
kındaki Vekiller heyeti k;ı.ra
rının alakadarlııra teblii olun
duı1"unu cuma günkü sayımızda 
vazmıştılc : 

Bu itibarla belediye ile 
Liman ve Rıhtım işleri umum 
müdürlüiü arasında yapılan 
görüşmeler neticesinde 1 Mayıs 
935 den itibaren belediye kor
don tramvaylarını teferruatile 
devr alacaktır. 

Tramvay arabaları, tramvay 
hayvanları, takımları, ahırlar, 
tramvay iş'etme malzemesi 
tramvay bekleme yerleri kimi
len belediyeye devredilecektir. 

Belediye 1 mayısta alacaiı 
tramvayları derhal seferden 
menedecek yerine mevcut oto-
büslerin seferleri artırılacak 
veya belediye ile otebüı-
çüler arasında yapılacak 
bir anla1ma neticesinde bele
diye namı~a K~rdo?~ otobüs 
işletilecektir - kı bu ıhtımal çok 
zayi~ir - .T ra~vay. seferlerinin 
laivı üzerıne bılctçı, ahırcı, kon
trol ve tamirci olmak üzere 7 4 
işçinin vazifelerine nihayet ve
rilecektir. 

Alikadarlar nezdinde yaptı
mız tahkikata ~öre işlerine ni
hayet verilecek işçilere tazmi
nat olarak hiç bir 'ey veril-

miyecektir. 
Yalnız yine hususi surette 

haber aldıjımıza &'Öre liman ve 
körfez işleri umum müdürü bay 
Dr. Hulusi iıten çıkarılacak 
olan bu vata•daşlara münasip 
yardımda bulunulması içi'I ba
kanlık nezdinde lizımıelen te
febbüsatta bulunacaktır. 

Kordon traavaylarının son 
zamanlardaki vaziyeti h;okkın
daki bir sualimize alakadar 
bir zatın verdiii iıahata ıı-öre 
kordon tramvyları son aylarda 
kazanmıyor mütemadiyen za
rarla işliyordu. 

Tramvaylar yaz 
nisbete• daha fazla 
yorlar. 

aylarında 
iş yapı-

Ve bu ölü aylardaki zararı 
telafi ediyorlardı. Kordondaki 
tramvay rayları 1 mayıstan 
itibaren ve kordondaki kaldı -
rım iapatı üı:eriae tedricen 
sökülerek teslim edilecektir. 

Belediye batkanı bay Behcet 
Uz dün doktor bay Hulfııi ile 
birlılcte ve yanlarında mühen
disler de olduiu halde Alsan
caia gid~rck tramvay ahırla
rını vesair tesisatı gözden ıe
çirmişlertlir. 

Tramvay ahırlarının arsaları 
bqka şahıslara ait bulunduiu 
için belediyece istimli k edile
rek oraları park haline koya
caktır. 

ELHAMRA 1. Milli Kütüphane sıneması 

Bütün dünyanın sevgilisi, 
en kudretli yıldızı 

beyaz perdenin &n parlak 

Greta Garbo 
nun en yenı ve en son eseri : 

ÇALINMIŞ AŞK 
L. PIRANELLO'Dun ölmez: eserinden filme 

mamen F tansızca sözlü bir qk hikiyeıi 
İlave olarak: PARAMOUNT JURNAL 

( Jurnal cumartesi ııünleri deii~ir ) 

alınan ta-

Seanslar : Herıı-ün 15, 17, 19 ve '21 de, cuma ıı-unu 
13,30 da illve seanı, perşembe ıı-ünü 13,30 ve 15 le tale
be seansı vardır. 

Edirn~'de ilk yatı mektebi 
kalktı, işittiğime ,a.ru.-.. lst.-
buldaki da terfi eden talebe
lerin boşalttığı sınıflar ıiğve· 
dilmek suretiyle kalkıyor. 

Gerçe bunun dayandığı bir 
çok sebepler var. bir lüzum 
üzerine bu işler oluyor. Likin 
ne olurdu kalkmamış olsaydı 

da yalnız öksüz degil analı, 

babalı iken ıerek ya,a· 
mak ihtiyaçlarn•dan, ıerek 

terbiyeden, ıerek rahattan 
öksüz kalan nice yavruları 

kucağına almış, kurtarmış ol
saydı .. 

Ne yavrular var ki ııkııtık· 

ları dar yaşayış çcrçiveıi içinde 
yanıp kül olup ıidiyorlar. Bun· 

ların arasında aceba dibi olacak 
kabiliyetler kim bilir ne ka
dardır. 

Temennilerim biraz ileri ıitti 
amma, hep; çocukların ıevda

sile yaşıyan yüreğimden samimi 
bir doğuş eldu bu .. 

Dajrda bai var yürekte da(. 
TOKDIL 

Eczacı Kemal A kt~ 
. ' 

Hilil eczahanesi sahibi Ke-
mal Aktaııa yakında yeni bir 
kolonya ortaya çıkaracafı•ı 
haber aldık. Eczacı Akta,ıa ea 
son eseri (Gönül) kolonyasıdır. 
Büyük bir zevk ve sanat lc.e
kaa bu zarif Gönül kolcusu 
Hilil ecz.anesin'n me,hur çiçe(i, 
Altın rüya ye sair kolonyaları 
arasında aaııl mümtaz bir yer 
tuttu ise yeni yapılaa keloaya
nın da tecrübeleri •uvaffaki· 
yetler •ermi,, bir aya kader 
sahaya çıkacaktır, .mauffak:· 
yetler dileriz. 
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·Kaya aylardan beri çalışarak yarattığı 
İlk esel:·in provalar1nı yapı}ordu 

- Böyle yapmaia mecbu- - Erkul sükut ediyor ce-
• um. Adanada hem,ireıuin ya- vap veremiyordu. Dü,ünceleri 
nında yerleşecek artık İstanbu- ortadan ayrılmış bir yandan 
la dönmiyeceiiz. Zaten Kaya bir yana çekiliyordu. Hayır 
ye(enim Suha ile söılü iibidir. Arnayı, bu sevgili kadını feda 

Çocuklarımızı başiÖZ ettik- edemezdi. Onu tutmak İstiyor-
ten sonra Kay.ının da hayal ken Kaya ellerini uzatıyordu: 
petinde koşarak yorulmasına - Beni de kurtar Erkul... 
hiç lüzum yok.. Bütün bildiklerim, bilmedi-

Erkul tiddetle yerinden fır- &'im, beklediğim yarın gibi beni 
ladı : korkutuyor,, diyordu. 

- Neler söy üyorsun Arna.. - Dudakları arasında mı-
Kayaaın azmini kırmak, düşün- rıldandı. 
celerini şaşırtmak bütün bilii- - Yarın!.. Ona koşmak ona 
ıini körletmek iıtemediii lii- sarılmak iıtiyen ırenç hamle-
rine vermek onu öldürmektir. leri ılurdurmak,yarını ırörıneden 
Bu adam Kayanın babuı aı ıözlerine siyah perde çekmek 
yokıa cellidı mı ? sesini lııo(mak istiyorlar!. Ama 

- Eier ıöz vermezsem cel- hele ıen ıevırili Arnam bu çap-
11.ıı olacak mutlak!.. F eridi raşık çıkmazın anahtarını ne-
fikrinden ÇeYiremeyiz.Heıntiı-esi den elinde tutuyorıun? 
:ıeaıiadir. - Susuyorsun Erkul? 

Adanada yal•u: otluyle ya- - Susuyorum, evet, evet 
ıadıiını öireadim. lendea ilmi- çünki ıon ltükmüm idam kara-
di keıince onun 1enetine kon- rın olmıyacaktır Arna senia 
aak iıtiyor. Ortada fisle•e- yüksek feraıratin sandıiın lca-
miye• müthiş hakikat Kayanın dar kolay bir iş değildir yav-
mahYolacaiıdır.. Onu kurtar- rum. İş verilmif bir sözle kalsa, 
mak benim fedakirlı&"ım paha- kolay ... Fakat yarın bay Feri-
ııııa da olıa !tundan kaçamam. din kansı olmak Yar... Bak 
Erkul, Kayayı yafatmak ül- bunu dütünmek bile beni tit-
kllıüne eriıtirmek ııerek deiil retiyor.. Arna ııü:ıel başını 
mi? lıter1ea ıimdi yine kadı•- kardetinin göisüae dayadı .. 
de. Evet kadın, kalbi, ı.iııi bü- - Benim idam kararımı Yer-

tün sevıriıile ölılüren erkeiin miyece(ini bilirim. Ya Kaya-
karşıaında lnrrtarıcı bir kadın nm bu merhametııiz hükmü 
olmak iıtiyorum. ıriymeıine dayanabilir misin? 

Bu hotbin adamın ıö:ı:leri Bak kalbin çarpıyor, sakın 
özerin ölümsüz aşkile eriyen kandırayım deme .. Biliyorum .. 
ruhumda Kayaya ailıyan bir _ Neyi?. 
anne ac111 duyurdu. Geaç kızın _ Kayayı sevdiiini.. Dur, 
önünde ıruıiı bir yol Yar. Bir ıözümil bitireyim Erkul. Sen 
an iki ya•ına fikir ve 1111at acıları•• olduiu kadar aşka 
verimlerinden nice 1'ıkh umtu-
lar serpiyor ıandım. O Yakit da bükmelme1ini bilirıin .. Çün-

hayatın dadını ıı•ç kalan aıki- ki ... 
le zehir eden kaıılın ııeçıait Erkul acı acı ıılllereil: ._ 
ıllnlerin hatıruile bu ıtıil ıer- - Çllnlı:i haıtayım. Çll•ki 
pintilerlni Hvuran eli tutmalı: , ·ikimizin araıında merhametaiz 
iatedi, evet onu• ıevimli baİı bir lı:aıı1erin koparıcı dişleri 
yeriae kendimi feda etmek, ne Yardır ... 
tatlı ltir teHlli olur diye dil- - Erkul ne katı, ne zehirli 
tü•litlaı. tözlerin yar, bea diyecektim ki .. 

Erkul yemin ederiaki bu - Sen ne İlterHn de .. Bea 
çocuk bu fiine kadar duyma- ıerçek acı fakat bir hakikatı 
dıiım .ıuyııuları ııöyaliade YU ıöyliiyorum Arna.. Haai bir 
etti. Oııu anaeıi ıribi her teh- jll• demiıtin "her erkek her 
likeden korumak, abluı ııibi kadını kendi için 1ever,, hayır 
her ırllçlllk ilalinde olmak, hiç ben Kayayı kendim için deiil, 
ltir ırizliıi olmayan yeni arkada- yine onun için .evi yorum.Onun 
fi iki azli deıt ııibi ırayuine tatlı yüksek ıe.i ırözlerimin 
el ele yörümek iıteyorum. donukluifunu ıiliyor, onda gö-

Şimtli ıöyle Erkul büyllk rli•miyen daha nice kabiliyet-
emeklerle bir yarın ıöıtermek )eri ıöıteriyor, onları açmak 
iıtediii• obaşııı alçı kırıklarile ırenç kızı bn hedefe eriıtirmek 
ayakların altına saçılmuına istiyorum .. O kadar. 
.ıayanabilir misin ? - S•nu Y•r -

TAYYARE· SİNEMASI 
Telefon 3151 Telefon :s1s1 

B U O U N 
UByUk bir sinema harıkası 

ALEXSANDRE DUMAS FİLS'İN ÖLMEZ ESERİ 

La Dam O Kamelya ·-- ·-~~--~""""""""""""""""""'"""',,-"""" 

1 
Margucrite Ga:ıtier Y ovnne Printepsm 
Armand Duval " Pierre Fresnay 
Duval Pere " Lugne Poe 
Prudence " Jeanne Marken 

rölünde 
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Beynelmilel şöhreti haiz olan bu filim bu sene yalnız 

Tayyare si:ıemasında ve yalnız bir hafta gösterilecektir. 

Ayrıca: FOKX dünya havadisleri [Türkçe sözlü] son 

Yunan isyanına iştirak eden zabitleri harp divanı hu
zurunda muhakemeleri. 

Seans saatleri: : Herııün 14,30 - 16,50 - 18,50 - 21,15 

Perşembe ve Cuma 12 de ilave seans. 

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

'fenı Asır 
SahHe ~ 

Fener - Libertas maçı 
----------- Şiddetli zelzeleler 

Iranda 

Çirkin hadiseler oldu.. Oyuncular oldu 

Y ıd
•ı y İstanbul,20 (A.A) - htanbul 

Umruk Yumrug"' a ae 1 er- aralı var rasath~nesibu~ece19~isansa-
fit at 17 yı 26 dakıka 49sanıye ııeçe 

lstanbul, 20 (Hususi) _ Fe- _.......~- -· ~ ve bu sabah 20 Nisan saat 
ner - Libertas arasındaki maçla 1 yi 14 dakika 11 saniye geça 
çirkin hadise' er o'.du. Ma~ı fstanbuldan 1600 kilomdre ma-
d d p :1 safede iki ~,ddetli zelzele kay-

i are t en hakem •· il dövü.- delmiştir. ilki niapeten daha 
dü. Fener takımından Fenerli 
Cevat ve Fazı! Viyan alı oyun
culara karşı münasebetsiz su
rette harekette bulundular. 
Yumruk yumruğa geldiler. 
Maçtan sonra halk kavgaya 
karıştı. Fenerden Ali Riza "'3-• 
zoz şişesile yaralandı. Şişeyi 
atan Viyanalı bir oyuncudur. 
Viyanalılardan birinin de başı 

şiıti. Maç Fenerin aleyhinde 
bire kartı iki sayıla bitti. 

Viyana takımı bugün gitti. 
Hadise spor mahafilinde derin 
teusürler uyandırdı. Gazeteler 
bu yüz kızartıcı hidiıeyi şid-

'C:+ 

/<eurı· takımı 

1 
detle tenkit ediyor ve mesul- ı lar. 

. lerin cezalandınlmasını istiyor- Tahkikat devam ediyor. 

~iddetli olan bu bicliıelerio 
ikisinin de ayni yerde ve lra-4 
ııın şimali ırarbi mıntakuıada 
vukubulduju tahmin ediliyor. 

V enizelos Parist~ 
lstanbul, 20 {Hususi) - Ati-: 

nadan bildiriliyor: Giritli Asi 
V enizelos İtalyadan Parise ha-, 
ket etti. Veni:ı:elos hastadır. 

Aiyonlarımıza 
RaObetl arttırmak için 

İıtanbul: 20 ( Hsusi ) - Af
yonlarımızın hariçte rağbet ltul
ması için inhisar iılaresi afyoa 
istihsalitmı esaslı ıurette iıla-

Itt • f k h d ·ı ha karar verdi. Afyon yetit-

1 a azır eg.-., ) tirici köylülere ae yapmak la-
:ıımıeldiri anlahlacaktın. 

Deniz yolları 
Litvinof Parise gitmeden Tenzilatlı biletler Ma-

yısta başlıyacak 

C d M k D •• ee t ee lıtanbul, 20 (Huıusi) - De-ene vre en os ovaya onmuş ur niz yollarının tenzilatlı biletleri 
ökonmi bakanlı&"ınca kabul ve 

çok uzun ıüren müüakerelerde tasdik edilmi,tir. T en:ıilitlı bi-
1 I' • , . . ~; . ., lıulu•muşlardır. Müzakere elna- Jetlerle seyahat Mayıs ayında 

, ~ ·· W 11nda huhuk müşavirleri de ba,Iıyacaktır. 
vardır. Çekoılovak heyeti mu- G t ·ı "tt• 
rabhasası mahafilinde müzake- aze ecı er gı ı 
relerin çok müsait olarak inki- İstanbul 20 (Hususi) - Al-
şaf ettiifi tasrih olunmaktaılır. man Reiıicumhuru bay Hitler 

Cene,re, 20 (A.A) - B. tarafından Almanyaya davtl 
Litvinof arkadaılarıyle birlikte edilen yir,.i Türk ~a:ıeteciat 
otomobille meçhul bir istikame- bu~ün (dün) Berlin'e bareket 
te dojru hareket etmiştir. etmişlerdir. 

Bedin, 20 ( A.A >- B. Lit- Sıhhiye müsteşarı 
viııofun Cenevreden doğruca 
Moskovaya ııidi,i siyasal me- htanbul, 20 (Huausi) - Sıh· 
hafilde F ranıız - Sovyet wü- hiye nıüsteprı Milletler cemi-
ıakeratının ıon dakikada va- yeti sıhhi konııruine iştirak1 
him ırüçlüklerle karşılaştıjına etmek llzere Cenevreye hare-

1 

· bir delil ıribi aayılmaktadır. ket ctmi-ttir. 

},jfri• of •.• Lımıl Pariı 20 ( A.A ) - Matbu- Kadınlar kongresı·· 
PARIS 19 (A.A) - Bay le at B. Litriaefun Pan"ıe ıi.ıa_ eyfiyetini uluılar kurumu ta- •• 

Litvinof buırün Parise ırelecek rllfından tecavüz: vukubulduğu ceii yerde Moskovaya dönme- lıtanbul, 20 (Hususi) - Şeh-
Ya karıılıklı yardım misakı mü- tanınmadıkça Ren huduıluna sinin Ruı - Franıı:ı: muahedeıi rimizıle toplanmış alan kadın-
:ıakereleriae deYam olunacak- riayet edilmesini tazammun metninin lıenüz tHpit edilme- lar konırre1i murahhasları yarın 
tır· Bay Lava! Mayıı batların- eden Lokarno 111i11kı teahhüd- mit olmunıa bir delil teşkil (buiün) kadın hakları ve vazi-
da yapılacak belediye seçimle- !erile telif eden formülü kabul ettiğini yazmaktadır. feleri mavzuu etrafında bcle-
rindea ıonra Moskovayı ziya- etmesi kalmışhr. Fransız hükümeti itilafın ana diye tiyatrosunda bir metinır 
ret edecektir. Misakın e.as Cenevre, 19 (A.A) - Sovyet hatlarıaı aıiUakabil yardım oto- yapacaklardır. 
lı.ülcümleri hakkında Franıa ile Rusya ile Çekoslovakya ara- matizmi e1a11 üzerine defil Heyet döndü 
Sovyet Ruıya ara11nda anlaşma- 11nda müzakere edilmekte olan fakat uluslar kuaumu kadro-
lar elde edilmiştir. Şimdi Sovyet karşılıklı yardım misakını pa- ıu dahilinde tcabit etmek ar- latanbul, 20 (Hususi)- Bu-
Rusyanın tahrik olmaka zın ma- rafe etmek için bay Beaesin zusundadır. !inde Türk - Alman ticaret an-
ruz kalınacak bir tecavüz ha- MoıkoYaya gitmesi muhtemel- Müıkülleri Ye ıecikmelar bu )aşmasını imzalayan heyetimiı 
!inde ıür'atle yarıılım edilmesi dir. Bay Litvinof ile Benes yüzden doimuştur. şehrimi:ı:e gelnti,tir. ' . .•.....•••.••••••.••...••••.•.••.....•.......•..•.•.....••.••••••.•••••••••••••.•....•••••.....•.•••.••.••••........................•......••................••...............• , 

Nisteki at yarışları Bulgar Kabinesi 
Zabitlerimiz çok iyi bir 

derece almışlardır .. 
T oşefin de kabineyi teşkil edeme

mesi ihtimal dahilindedir 

.\'is/P/•İ ({/ !fl/1'1.~/11r111(1 

Nis, 19 ( A.A ) - Arşıulusal 
atlı müsabaka!ar 17 Nisanda 
başlamıştır. İlk günkü müsa
bakaya 11 ulus 68 atla iftirak 
etmiştir. 

Bu müsabakaya iştirak eden 
biitün Türk zabitleri parkuı u 

i.~/ırıı/, 1'(/1·11 :11/11//l'J 111114 

muvaffakıyetle bitirmişlerdir. 
Mülazım Saim Karacabey 

Sofya 20 ( A.A ) - Kabine 
buhranının henüz bir hal çare
ıi bulunamamışcır. Kabineyi 
teşkile memur edilen sabık na
zır Bay Toşef siyasa adamları 
ile müzakerelerin~ üevam et
mektedir. Fakat bu müzakere
ler şimdiye kadar bir netice 
temin etmemiştir. Toşef istifa 
eaen Adliye bakanı bay Tikofa 
yeni kabineye dahil olmasıııı 
teklif etmiştir. Tikof Doktor 
Tezankof'un affı şartile bu tek
lifi kabul edeceğini söylemiştir. 
Söylendi{ine göre eski nazır-

Berline giden 
İstanbula 

!ardan General Radef ve Mi
ralay Kolef bu teklifi redet
mişler ve kabul edildi(i tak
dirde yeni kabineye firmekten 
imtina edeceklerini söylemiş
lerdir. Eski baıbaltan Ziatefe 
harbiye bakanlıiı teklif edil
miş fakat kabul ctmemi~fr. 
Bay T oşef gazetecilere vaziye
tin henüz çapraşık olduiunu 
söylemiştir. Bu akşam Kıralın 
huzuruna çıkacak olan Toşefin 
kabineyi teşkil edemiyeceğini 
söylemesi ihtimal dahilindedir. 

heyetimiz dün 
dönmüştür 

harasında yetişen Kısmet iı- ! b 1 20 (A A) Al l 1 b atan u , . - man ar a ticari ir anlaşma e1aılarıaı 
mindeki atıyle beşinci elmuş-
tur. Türk zabitlerinin !tütün müzakere ı:tmek üzere da, işleri bakanlı(ı rene! kitibi Numaıa 
müsabakalar neticesinde çok ıyi Menemencioilunun başkanlı(ı altında Berline ,ıden heyetim~ 
bir derece alacakları umulll}'OT. döıamiiftür. ---



Altın Ve Güzel ızlar 

---------Di!ll ... :7."~.!?;.~~~.~:-?..~ .. ---··~ 
Laos kıta.sın da 

Çok 
Altın l(umsalları 
boldur .. 

Üzerinde sadece karışık 
renkli bir pamuklu kumaş var
dı ve bu örtü siyah uçlu tunç 
memelerini serbest bırakıyordu. 

Örkestra, arasıra bayılmış 
i'ibı mkıtaa uğrıyan ahengile 
bir Çinli havası çalarken, kol
Jarı yılankavi burkulan, bacak
ları sırasına göre açılıp çap· 
rastlanan Kam bir yılan ıiöı 
dalralanıyordu. 

Bu rüç dans asli Martinikli 
kadının dansı gibi açık saçık 
dcjildi. Bununla beraber La
oslu kadının çekinıenliği için
de daha ciddi olmakla beraber 
daha az ıiddetli olmayan bir 
şehvet vardı. 

Delikanlı düz lturunlu, etli 
aiızlı saf yüı.e, maden kömü· 
rÜ ribİ kara parlak kara il>Z• 
'ere bakarken dilıünüyordu : 

- Ne kadar rüzcl kadın ... 
Bütün dau esnasında, dan· 

sÖ'& dYrıun bir çehre muhafa
za etti. Bakı,Iarı unki orda 
dejildi. Aacak damsı bitirip tc 
hal'<ıa bravo sesleri o•u bir 
uykudan uyandırır ı-ibi oldui-u 
zaman plümıedi. 

Fakat bu çekin~en tebes-
süm de Morgaya belki kendi 
düşüncelerini• tesiri altında 

olduiu içia çok hüzünlü i°Ö· 
rünclü. 

Kam, kollarını üzeriade ter 
daneleri 'belirea ııöfısü üzeriae 
çaprastbyarak yere surunun· 
cesİl•e selim •eriyor, aihriae 
tutulmuş elan seyircilere doiru 
uzanıyordu. 
Morianın 2'özlcri bir aralık 

yu•arlak ıöfüslere, kalçaların 
tom'bul •e dolgu• çızırıııne 
dansözün ciilit harekctile açık 
kala11 çıplak baldırlara sap-
landı Ye uzanmıı eUere ka· 
dar çaldı. Avuçları teffaf ela• 
bu esmer eUere ki lıtelki de 
bir ciaayet İflemiılerdir. 

Kuf uçuyor 
" Altın kumsalları. Laos 

kıt'uıada çok boldur. Burada 
Altıa taıımayaa ırmak yok iİ· 
bidir. Laos tam manasile Altı• 
memleketidir. Altta kumsalla
raaı huıule getiren kayalara 
burada ıık uk tcsadif edilir ... 

" Altınlı Kuvartz damarları 

da vardır : İşlenen bazı 
damarlarda meYcuttur. Yer
liler KumsaUarm sadece üst 
kısmını iıletmesini biliyorlar. 
Deniz seviyesinin aıaiısında 
olan tabakaları iıletmek iıteıe
lt:r, su ile ba~a çıkamıyacaklar. 
Şu takdirde tulumbalar kur
••k icabedcr. Bunların keşfi 
;çin fenni usllcre müracaat et
mek gerektir. 

Hanri Morga başını kaldırdı. 
Mişodyer haddesindeki masa
sında Çin H;ndistanı baş mü
hendisinden gelen ve altın da
marlarma ait olan bir raporu 
okuyordl. 

Morga şimdi maden mühen
disi mekteb;n:ıeki bayatını ha· 
tırladı tatil vakitlarını bile 
mektebin kütüphanesinde oka

makla, öğrenmekle geçirirdi. 
Mektepten \,ıkınca bir dayısı· 
nın ıavsıycsi sayesinde B. Mar
teprey'in yanına katip olmuştu. 
Hoşa gitmiyecek bir iş dciil
di. Oldukça para da alıyordu. 
Fakat delikanlının hareket ve 
f aliyct hırsını tamamile tat
min edemiyordu. 

Oldukça çok aşk maceraları 
da ona tam bir memnuniyet 
bıralunamı,tı. Bütün bu havai 
mqrep Paria kadınları yalnız 
l .. k u •tea, eilenceden zev!~ alı-
yorlardı. O. kendi-.i 1ıtibi daha 
.leriD Ye l.illaasaa .ı-L _ . ...._. venı 

bir hassasiyete sahip bir ka· 
dınl;ı tanışmak isterdi. 

Hemen hemen sefil denecek 
vaziyette olmakla beraber, söy
lcdi~i iİbi, bUtün dünyayı do
laşmış olan şu Batiıtiye imre· 
ncceii ıclirdi. 

Haydi bütün bun1arı düşün
mek yersizdi. Reporu okumağa 
daldı. Raporun ıon cümlesi şu 
idi: 

"Yerlilerin işletme hakları 
Avrupalıların burada i~lemiyi 

ellerine almalanna manidir. Fa
kat Laoslulann işletmedikleri 
ırmaklarda vardı.,, 

Delikanlı bu cümle üzeride 
durdu. Batisti de henüz 
istikşaf edilmemiı olan bu 
ırmaklardan birinde mi o 
nefis mlden damarlarını keı
fetrni~ti? 

Yoksa bu maden parçaları

nı yerli madencilerden satın a]
makla mı iktifa etmişti? 

Her halde müf ettii istikıaf
ta bulunmak üzere uzun seya
hatlere çıkmış ise, metresinin 
bundan haberi olacaktı. O ge
ce, tekrar T ropikol konsere 
dönerek dansözü seyahatleri 
hakkında söyletmcj-e karar 
verdi. 

Şimdilik yemek vaktı idi. 
Pardüsüsünü aldı. Fakat tam 
bu esnada telefon çaldı. 

- Allo! Siz miıini:ı B.Moria 
Sizi çıkmıı bulacaiıadaa kor
kayordua. 

- Yeni bir haber mi vardı? 
- KeLdiniı: hükmediaiz.Size 

Liyon istasyonunda11 telefon 
ediyorum. Bildiğiniz kimse 
Marsilya için bir bilet almııtır. 
Ne yapalım? 

Morga bir saniye tereddüt 
etti. Dairede yalnızdı ve di
rektörle ıörüıecek vakıt ta 
yoktu. Neyse, vereceii karan 
o da elbet tasvip edecekti. Bu 
iıe o kadar ehemmiyet veri· 
yordu ki! 

-Onu Marsilyaya kadar ta
kip ediniz, B. Smit orada 
adresini öirenir öircnmcz ba
na telefon ediniz ve kiminle 
rörüıtü2ünc dikkat ediniz. 

- Pek ali ... 
Pardeıüaünü giyerken Mor 

ga, kartı binanın balkonunda 
dekolte bir kadın iÖrdü. Fa
kat onun beyaz göisü deli
kanlıya hemen daha yuvarlak, 
daha sert, tunç renkli ve si
yah uç]u başka 2öiüıleri ha
tırla«:. 

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

Y unanistanda 
Ana yasa ne suretle 

Tadil ediliyor ? 
Atina, 19 (A.A)-Ana yasa

nı~ ~adili hükümctin salahiyet
lcrının genişletilmesi yolunda 
kabine yeni ana yasaya esas 
elacak u~umi prensipleri ana 
yasa komısyonuna bildirmiştir. 

1 - Teşri salahiyet münha
sıran saylavlar meclisine ait 
olacaktır. 2 - Masrafları icap 
ettirecek kanun tekliflerini an-
cak hükğmct yapabilir. 3 · Re
isicumhur hükumetin teklifi 
üzerine saylav meclisini feshe
debHir. 4 - Reisicumhur intihabı 
doğrudau doğruya ulus tara
fından yapılır. 5 • Saylav mec-
lisinin itimat reyleri hususun
daki hakları tahdit olunacaktır. 
6 - Cemiyetlerin hürriyeti tam 
olacal<tir. Ancak saylav meclisi 
icabında bu hürriyetleri tahdit 
edebilecektir. Matbuat hiirri
ycti de ayni hükümlere tabidir. 
7 • Yunanlıların ni,an taşıma
sını yasak eden kanun kaldı
ralac.ı k !iır. 

HİNDİN VE AF İKAN 
Esatiri hükümdarları 

Kral ve imparator V ci Jorja arzı 
Ubudiyet için Londraya geliyorlar 

Ve krabn bütün teb'a)arı diğer hadiseleri unutarak 
Yalnız bu yıldönümü şenlikleri için hazırlanıyorlar 

Londra, 1s Nisan -. __,_...... -
Tahb önüne, kölı!Jer, her- ~ 

i'Ün yıgın yı2ın inciler serper- f ~ :.J 
ler. Bunlar hep aynı inciler ~% A 

değildir. Dört bin siyahi. dal- i oı ~ 
gıcının hergün deniz dibinden 
çıkarabilcce !eri yeni inciler-
dir. Diier taraftan sel< iz yüz ' . ~ 

~. 

icmisi de hususi inci denizaltı 
tarlaJanna doğru yelken açar. 
Dünyanın en zengini olan 

bu adam, A.rabistanın şarkında 
Elkatu şeyhi olan Abdullah 
bin Yasindir. 

Gece gündüz, yalın kılmç 
zenciler, sarayını muhafaza 
e.lerler ve hançerleri her an 
elJerinde kazır durao hadımlar 
da ıeyhin seksen tlört kansını, 
cariyelerini ve odalıklarını s:· 
nesinde taııyan bareme hiç 
kimsenin yanaşmasını müsaade 
etmezler. 

Her yıl bayram münascbetile 
hükmdara bir bakire hediye 
edilir. Şeyh, hükmü altındaki 
toprakları icımiş deiildir. Yal
n11 kendi malikancleriai ve sa
rayındaki mcmurlula derziş
leri, müneccimleri, danıaözleri 
soytarı1arı, tüccarları, asker 
ve hademeleri tanır. 

Zir El Katar şeyhi ve mcı 
kralı olan Abdullah b:n Yasin 
sarayında hiç dışarı çıkmamış
tır. 

inci krah niçin gellyor 
Bununla beraber, kıymetli 

şahsını halkın arasında ~östcr· 
mek zilletine katlanmıyan bu 
emir, kendinden daha büyük 
bir emirc arzı ubudiyet için ve 
Arabistamn haznc:erinden da
ha ender ıcnliklerde hazır bu
lunmak için mücevherlerinden 
ve karılarında• ayrılacak ve 
denizleri geçecektir. İngiliz 
tab'ası olan Abdullah bin Ya
sin İnıiltcre kralı Jorju ziya

ret edecek ve debdebesi i]e 
Asyantn peri masallarını göl

gede bırakuak 1935 yılının 
en çok hatırda kalacak hadi
sesini teşkil edecek olan şen· 
liklerde diicrleri arasmda o 
da bir tab'a olarak bulunacak
tır. 

Arap şeyhinin elçileri hafta
larca, kafirlerle aynı çatı altında 
yatmak istemiyen efcndilcri•c 
yaraşır bir mesken aradılar. 
Buldukları bina şimdidm man
gallarla 111h!maktadır, :ı.ira ln
g-iliz konforu, henüz kaloriferi 
keşfedememiştir. Yiizlercc yıl 
hk çimenlerle saralı olan bu 
binada, yün örtülere sarılacak 

elan Şeyh titreye titreye, kum
ları altında iki dakikada yu
murta pi,iren kendi yurdunu 
hatarlıyacak, fakat çölüne daha 
••irur olarak dönecektir. Zira 

hıgilız halı ı•e 1..'t·aliç.(wt 

Ingıliz kralının en küçük teba
ımın bile parlak şekiJde kutlu
lamağ• hazırlandıi'ı şenliklerde 
hazır bulunmuş olacaktır. 

lngllterede bir tek 
do,unce 

Uza\cta, çok uzakta, Manş 
kanalınıaın öte tarafında Buh
ranı, Harbi, karışıklıkları, Po
Jitikayı, Arsıulusal konferAn
Iarın aplığmı, kambiyo fiat
lerini, Para iıtikrarını, Dünya 
ekonomiaini, fazla istihsali dü
şünen ulus]a vardır, fakat hu
dutları üzerinde güneıin hiç
bir zaman batmadıiı l11giliz 
imparatörlüj-ünde bir tek dü
şünce vardir: Kralın 25 inci 
saltanat yıl dönümü şenlikleri.' 

Ben Londraya tam Streza 
konferansı içinde icldim. Fa
kat gazetcci]erin ilia levhaları 
böyle ehemmivetsiı haberlere 
yer "ermiyor. Umumi cfk ; rı 
heyecana veren çok daha ehem
miyetli işler vardır: Bir çocuk 
dad111 evlenme vadını yerine 
getirmedij'i için bir barona 
karşı dava açmı~. Vakia papa
sın ruhsatını beklemcdiii için 
bu kadına pek a14kadar olan 
yok. Fakat mesele orada değil: 

Baronun kendisine vcrdiii mü
cevherleri muhafaza edebilecek 
mi? Şenliklerde bnnları taka 
bilecek mi? 

İşte siıc meraklı başka ser· 
levhalar: Sinemanın en eski 
aktrisi öldü. Yazık şenliklerde 
bulunamıyacalc. Bir hırsız şık 
elbiseler çalmış: Şenliklere ha
zırlanıyordu. 

Bu şenliklerin ne olduğunu 
biliyor musunuz? Bu yıl Kral 
Jorjun saltanata baıladıiından-

beri yirmi be~ yıl geçmiş olu
yor ve bu vesile ile milyonlarca 
kadın, erkek, çocuk kay-
ıularını, hüzünlerini, ma· 
temlerini unutuyorlar, bütün 
dünyanın kaygılarını unutuyor
lar, bir yıllık kazançlarını ve 
bir ömürlük tasarruflarını bir 
ayda sarfetmcie hazırlanıyor· 
lar. Bu günün terefine bütün 
bunlar ya ayakla, yahut istif 
gibi va~onlara arabalara do
larak seyahat edecekler, dışa
rıda yaimur altında uyuyacak
ı~r, sarhoş olacaklar, sevişe

cdcler, dansedccekler, ıarkı 

söyliyecck!er, darılacaklar, ba
rıtacaklar, evlenecekler ve bir
~irini affedeceklerdir. 

,, 

God Save Th• Klng 
Bütün ln~ilizler, ister muha

fazakar, ister sosyalist, ve hat
tl komünist olan1ar hükümdar
larına karşı aynı diiıüncesiz 
sayiısı, aynı muhabbetli tazimi 
beri erler. 

God Save Kinı; 
T ann krala uzun ömür •ersin. 
lnğilterc tarihinde on dlSrdün-

cU defadır lci hükümdarların
dan yirmi beıinci yıl dönümü
nü kutlulayacakbr.Son kutlula
ma kraliç Viktoryi için 1097de 
fam ikinci asır ulusal serfi %&· 

manında yapıldı. Bütu ülke, 
pamuk sanayi merkezlerinde 
baııöstcren açlıkla ve kraliçe· 
nin fazla diadarhjile ıölgele
ncn bu ıenliklerden hali bah
seder durur. 

Fakat busen• bir ay ıçın 
zevk Ye safa alemine dalacak 
olan bir halkın slirücek delili
jini, lnıiliz imparatorluiunda 
hiçbir ıölıe menedemiyecektir. 

Şimdiden tribüaler, balkoa-
lar, seyir yerleri yapılıyor. 
Balkonlar, pencereler, çatilar, ' 
numaralı yerler halinde kir'a

lanıyorlar. Ne kadar açıkta 
iseler o kadar daha pahalıya 
veriliyoa. 

Halkın lstedlfil 
6 Mayıs alayı yavaı yuru

yüşle mi, keprak mı sıeçecek-
tir? Her düıünüıün kıymeti 
vardır. Cep aynası ıibi bir kö-

şeciktan bir manzara seyretmek 

için otuz saat sağnak altında 
kalmıya razı olanlar, alaym hiç 

olmazsa iki üç saat sürmesini 
dileyorlar. Düşününüz ı.ir kere: 

Üç kral alayı, 40 askeri or
kestra büyük üniformalı aıker· 
Jcr, tayyarccikr, remiciler ha
vada tayyareler, yerde toplar, 
topçular, yabancı zabitler, alta 
ayrı ayrı 2eçid resmi suvariler, 
toplar, polisler... Halkın bun· 
dan fazla iıstiyece~i bir şey var 
mı? .. 

•• 

Roma'da iyi 
Karşılandılar 

Paris, 20 (A.A) - Bütün 
ıazcteler eski Fransız muha
riplerine Roma'da yapılaıt ha
raretli tezahürattan ve bilbasa 
Bay Mussolini'nin iraa ettiği 

nutuktan samimiyetle bahset 
mektetlirler. 

21 Nisan 193 s 

Japonların 
Dediği olacak 
TOKY A 20 (A.A) - Japon 

hükumeti Mancukov petrol in
hisarı meselesine kapanmış na· 
zanyle bakmaktadır, B. Hirotaa 
lngiliz ve Amerikan büyük el
çilerine Japonyanın bu mese
ledeki v.uiyctiniıı evvelce ve· 
rilen cevabJarda tamamiyle tas
rih ve tayin cdilnai' olduğunu 
söylemiştir. 

Viyanaya Döndü 
Rom.\ 20 (A.A) -Avu.tur

ya başbakan muavini prens 
Starhembcr2' bugün tayyare ile 
Viyanaya dönmüştür. 

Almanya 
lnglilz slya•asını yıkmak 

istiyor 
Londra, 19 (A.A) - İngil

terenin Strczıı. ve Cencvredeki 
siyaseti11c karşı Almanyanın 
yaptığı şifahi protestoya ce
vap verilmiyecektir. Resmen 
bu protestonun yapıLdığı !ngi· 
liz sefiri Bülo~ mülakatma .m
cak hususi bir konuşma ehem
miyeti vcrilmededir. 

rr Mançukada 
Petrol lnhlsarıuu prote t" 

Vaıin2ton, 19 {.4.A)Amcrika ' 
bUkfımeti Japonycya bir nota 
gl>ndererek Mançukoda petrol 
inhiıarmın tesisini protesto et
miıf r. Ameriku hükumeti bu 
inhisarı mevcut muahedeler ah-· 
kimını ihlal eder mahiyette 
telikki etmekte ve bu inhisa-
rın uuk ıarktaki açık kapl 
siyaıaıına muhalif olduiu mü· 
taleasında bulunmaktadu. 
Hlndl•tanta Çinin lhtll fı 

Cenevre 19 (A.A) - Uluslw 
kuıumu konseyi başkanı Tev• 
fik Rüştü Aars, Birmanye ile 
Yonan arasındaki hududun ce
aup mıntakasını tahdit için 
hı2ilterc • Hindistan ve Çia 
tarafından tavzif edilen muhtelit 
komisyona nitaraf bir başkan 
tayinini kabul etmiştir. 

Venedlk't• 
Vencdik, 19 (A.A)- Lehis

tanıa dııarı iıleri hakanı B. 
Bek ile Macar maliye bakanı 
B. Fabiny ve Macaristanın ort: 
elçisi Fon Masievtiz Cenevre-

1 

dea buraya ielmiılerdir. 

Lehlilere •• gore 
Varıova, 20 (AA)- Kurjer 

Poranny ıazetcsi, uluslar arası 
vaziyeti tetkik ederek diyor ki: 

Görünüşlere raimen harp 
ihtimali pek azdır. Bazı mem
leketlerin milli emelLcre ka· 
vuı•ak yolundaki ~ayre.lcrini 
görüyoruz. Ancak bunu ıiliha 
aanlmak ıuretile elde etmek 
istemiyorlar. Bu emeJlcr meşru 
olabilecek hususatı teslim et
mekle beraber iltihak tema· 
yüllerine kat'iyyen kartı du· 
rulma•alıdır. Bunun için de 
müessir ye2'inc çare askeri 

kuvvet elde bulundumaktır. rr una konferansı: 
Londra: 20 (A.A) - Deyli 

Telgraf ıazctesi eyvelce Ro· 

mada 20/5 tarihinde toplan
ması lurarla,mış olan Tuna 
kenferansanuı yapılacak itin 

vüati sebebilc daha sonraki 
bir tarihe talik edlleceiini ya
zıyor. 

Gazeteye ıöre, sucrti mah
susada Romaya relmiş olan 
Avusturya ba~hakanı muavini 
Prens Stahremberg Mus!10lini 
ile görüşmüştür. 

Almanların 
Protestosu 

Londra, 20 (A.A) - Alman 
hükümeti ~ondradaki elçilii'i 
vasıtasıyle lnziliz hükiimctiue 
Cencvredc protesto eden bir 
nota göndermiştir. Kısa olan 
bu nota c~ncvre kararına kar-

bir protesto mahiye• 



3 Uncu hafta : 

t o şula 1 
Devlet elile yetiştirilen Pürsan 

lngiliz tayları nasıl satrldı ? 
Yazan : Zootekni mutahassısı 

.. };ut loru/ı 2 inci~ ıbifrtle
üzeı-inde yapıldı. (Satış koşusu) 
olduğu için birinci gelen hay
van { 600) liraya satılacaktı. 

'6irınciliği: İsmail efenin (Zey
bek) adınt1aki yarım kan Arap 
ah le zandı. (110) lira ikramiye 
aldı. Cabdsı ( Ferhat) anası 
(Nac:y~) <lir. Antrenörü Bekir, 
cökeyi Kamildir. 

Duree: 2 dakika 29 1
2 saniye 

1 ~ Iongordur. 
İkinciliii: Bay Mustafanın 

(Kumru) üçüncülüjü bay Ali 
Rizanın (Ferruh) aldılar. 

İkinci koşu 

Üç yaşındaki yerli, yanm kan 
Arap ve halis kan Arap erkek 
ve difi taylar arasında 1000 
metre distans üzerinde yapıldı. 
Birinciliii bay F ehminin (Oktay) 
adındaki kır Arap atı 220 lira 
ile kazandı. Babası (Ceylan) 
anası (Dilber) antrenörü Fikret 
cökeyi (Davut) tur. Çok iüztl 
ve heyecanlı bir yarıt yaptılar. 
(56) kilo siklet aldılar. 

Duree: Bir dakika 7 1
2 saniye 

6 lonıordur. 
İkinciliii: Bay Mustafanın 

(Dilber) üçUncülüiü bay Hak
kıııın ( Kader ) kazandılar. 

ÜçUncU ko,u 
Üç yşındaki yerli, halis kan 

İaiiliz erkek ve dişi taylar ara-
11nda bir ( Deneme keşusu ) 
olarak ( 1600) metre distans 
üzerinde yapıldı. 58 kilo sıklet 
aldılar. Biriac•liii: Bay Fikre
tin (T omru) adındaki al lnıiliz 
tayı 375 lira ile kazandı. Ba· 
itası (Onyka) anası (Sertel) dir. 
Antrcaöril Fikret, cökeyi (Da· 
vut'tur. 

Duree: 1 dakika 45,5 saniye 
6 lonıordur . 

İkinciliii bay Fikretin (Erol) 
üçüncülüjU bay ŞeTketin ( isti· 
ranca) kazandılar. Çok tatlı bir 
yarıı yaptılar. 

DördUncU ko'u 
Dört ve daha yukarı Yattaki 

sene içinde koşu kazaamamıt 
yerli yarım kan laiiliz at kıs· 
raklar arasında 56-58 kilo sık· 
letle (2000) metre distau da
hilinde yapıldı. 

Birinciliği : Bay Rüstemin 
( Su ha ) 21 O lira ile kazandı. 
Babası (Kümülüs) anası (Latif) 
yaşı 5 tir. Antreaöril Rüstem, 
cokeyi Yula'dır. 

Duree: 2 dakika 21,5 aaniye 
yarım lonııorılur. 

İkinciliii ( Fiket Atlı ) nıa 
(Kap) üçüncülüiü bay Rüste
min (K. Nona) si kazandılar. 

ee,ıncl ko,u 
Dört ve daha yukarı yaşta 

ve bu yıl içinde kazandıiı ik
ramiyeler 300 lirayı ıeçmiyen 
halis kail lngiliz at ve kısrak
lar arasında (1600) metre dis
tans üzerinde yapıldı. 

&u koıu çok heyecanlı ıeç
ti. Pari mütüel oynayanların 
birçoğu bizılen favori soru
yorlardı. 

:ı:::>:r- S. Şükrü. 

(Markiz) adındaki doru İngiliz 
atı üzerinde birleşti. (Markiz)~ 
birinci olarak (230) lira ikra
miye ile alkışlandı. Taşıdığı 
aiırlık 58,5 kilo idi. 

Duree: 2 dakika 45 sa· 
niye yHım lonzordur. (Markiz) 
ikinci haftanın ikinci koşusun
da da 245 lira ile birinciliği 

kazanmıştı. 
Babası (Fonjiş) anası (Mar

kini dir. 
Bay Akifin Romanyadan 

getirdiii güzel bir attır. An
trenörü bay Fikret, cökey 
(Şandar) dır. 

İkinciliii: Bay Ahmedin 
(Grandezza) sı aldı. 

Bu alkısraiın babası (Fa-
vura) anası (Grandüşes) tir. 
Beş yaşındadır. Antrenörü B. 
Ahmet, cokeyi Horvattır. 58-
1-2 kilo almıştır. Gelecek haf
ta koşularına daha haıır bir 

halde gelecektir. 
Üçüncülüğü: Bay Akifin 

(Bekar) adında doru İnıiliz 
atı kazandı. (60) kilo almıştı. 

Bu at gelecek hafta daha iyi 
bir kondisyonla koşabilecek.tir. 

Dr. Zooteknisyen 
Sıtkı ŞUkrU 
•• c:sa •• 

Sürek avı 
Vail ile fırka bafkanıda 

ı,tırak ettller 
CumaoTaııaın buliurca köyü 

havalisinde Cuma günü büyük 
bir ıürık aTı tertib edilmiştir 

Cumhuriyet halk partisinin av
cılar deraeii tarafından tertib 
edile• bv aTa Vali General 

Kizı• dirik ile fırka batkanı 
Yozırat saylavı bay Avnı Do

i•n da iştirak etmişlerdir sü
rek neticesinde 11 yaban do

muzu öldürül•üıtür. 

.. 

Sürek avlanna her hafta 
devam edilecektir 

Bucada 
Verilen konser 

Genç musiki sevenlerimizden 
Buca Orta mektep musiki mu
allimi Bay İsmail Uzer yorul
mak ve bıkmak bilmiyen ça
lışması neticesi olarak Orta 
mektep allsamere salonunda 
Perşembe ırecesi Buca halkına 
aeşeli bir gece geçirtmiştir. Se
ne başından beri yetiştirmekte 
olduiu talebeleri mandolin ve 

kita.rclerile dei'erli parçalar 
çalma&"• muv:offak olmuşlardır. 
Sunanın " yurdumuza ,, küçük 
Ziyanın sı;bahı Fahimanın ırur
beti çok güzeldi. Kıymetli Flo
tistlerimizden Bay Celal mual

lim Bay Uzer Kitarist Bay 
Şemsi çok alkışlanmışlardır. 

Konserin ortasında davetlilere 

çay verilmiştir. Konser Bay 
Uzerin bestelediii müzik öire· 
nirken adındaki şen iki kısım
lık opereti ile nihayetlenmiştir. 

Buca Orta Mektebi 
Buca Orta mektebi 23 Ni

sanda Aydına gidecek ve ora 
da iki ıün kalacak bazı tet
kikler yapacaktır. 

F. Y. Eralp 

~-· 

:.ı:ahll'-' s 

Birbo m Si 
... 

o 

Dünyanın en zengin kızı 
Kırık kalpler ülkesinde 

' SeferJerind,.. inti:1.:aın 
1'enıiıı erlilnıelidir 

Mdivaniye kalbini ve milyonlarını 
Barbara Hutton boşanmayı sanat 

garib bir şehire, Renoya vardı 

Prens Aleksi 
Veren sevimli 

Yapan 
'Re.ı:ıo.. ... Jsa.u, 

Kkk •ı h'''T't ırı a.p.er şe • .nın, .. e-
nonun meşhur "Boşanma değir
meni,, aşk felaketlerinden iba
ret olan uzun tarihine bir yeni 
fasıl daha i!ave etti. Şaş·lacak 
kadar güzel ve akl~ s:ğrnıya
cak kadar zetıgin bir kadın, 

Barbara Hutton, yahut prense~ 
Mdivani bu değirmenin en son 
ve en şöhretli müşterisi olmu ı-, 
tur. 

Reno değirmeni fevkalade 
bir çok aşklara son çekmiştir. 
Holivood yılthz~arı, kibar alem
lerin meşhur simaları, çok zen· 
gin veya çok şımarık kızlar 
ve delikanlılar, hülasa bir deli
lik anında evlenip hemen piş· 
man olan bütün yeni evliler 
hep ona koşmuşlardır. Fakat 
Nevada hakimleri, prens olan 
aşıkına bir kaç yüz milyonluk 
bir çeyizle birlikte tanıdıkları
na da Parisin en parlak ev· 
len•e merasımını bahşetmiş 
olan dolar prensinin aşk ro· 
manı derecesinde heyecan!ı 
bir romana şimdiye kadar son 
noktayı vurmamışlardı. 

Bu, iki bahar önce başlı

yordu. 
Reşitlik çaiına girer girmez 

evlenen bu kız birkaç ıün 
sonra 800 milyon franklık, 
bizim paramlzla 80 milyon 
liralık bir servetin başına 
ıreçmifti. Bu servet ona, İngil
tere ve Amerikada sayısız fU
beleri olan ve her şeyi bizim 
para ile 10 veya 20 kuruşluk 
deiişmez fiatlerle satan Vul
vort maiazalarının müessesi 
olan büyük babalarından kal-
mıştı. 

Zengin bir çeyiz 
Genç Psarbaroya, evlenmesi 

dolayısile krallara yaraşan he
diyeler ve Hint mihracelerini 
kıskandiracak mücevhf'rler gel
mişti. Şarktan sureti mahsusa
da ıelen incilerden mürekkep 
nefis bir ıerdanlık, gerdanının 
beyazlıiına ayrı bir kıymet ve
riyor ve elmaslarla süslenmiş 

bir altın tac sarışın saçlarını 
sarıyordu. 

Barbaıanın etrafına daiıttıiı 
hediyelere ıelince bunlar da 
daha az deiildi. Polo amatörü 
olan kocaıına halis kan bir 
ıürü at hediye etti. Evlen
diıri belediye dairesinin fakir
leri için yüksek rakamlı bir 
çek bıraktı, eteiini tutan kız
lara bir çok elmas bilezikler 

daiıttı, bal ayı için V enedikte 
bir saray aatın aldı ve bütün 
davetlilerine Parisin en büyük 
otelinin salonlarında peri 
masallarını andıran bir ziyafet 
çekti. Yalnız bu ziyafet yarım 
milyon franga mal olmuştu. 

Fakat bu para, yıllardan beri 
evlenmek istediii aclama seve 
seve bir çok milyonlar vermiş 

olan kız için ne idi? 
Paristen dünyayı dolaşmak 

için balayı seyahatına çıkan 
mes'ut prenses, prens Mdivani 
ile kendisini birleştiren mera
simden bir iki saat ıonra: 

l'reııs Aleksi J1dirr111i fn!l!JOl'P!fl' biıınkl'ıı 
olarak bitirmekle meşhurdur. dudak boyaları izlerinden de 
İlk önce bunun için üç ay otur- anlıyabilirsiniz ki kimse bu 
mak lazımdı. Fakat bu "bo- adetten dıpn çıkmamıştır. 
şanına,, sanatı, Nevada çölünün Boşanan bayanlar buradan 
ortasında ııllne,in yakbiı bir .ııözllken ve "Ahlar köprüsü,. 
tehire o kadar servet akıttı adı verilen Virjinya köprü5 ün-
ki, müddeti azaltaağı düşü!)- den ıreçmeğe de mecburdurlar. 
düler. Altı haftadan on iki geçerken, kurtuldukları ev-
haftaya kadar bir mühlet koy- !ilik hayatına son veda olarak 
dular. Bu 1931 de oluyordu. nişan yüzüklerini suya atarlar. 
Tesiri hemen görüldü. Ren oda İhtiyar kapıcı kurnaz bir 
boşanmak şıklığın son dere· tavırlar ilave etti: 
cesi olmuştu. Kibar alemleri- - Buda bir kazançtır. Zira 
nin veya sinemaların en ıözde akşam gelince, ıridip yüzü{ü 
simaları, meşhur olanlar veya sudan çıkarırız. Vaktile çok 
meşhur olma2'a çalışanlar hep daha klrlı idi, zira yüzükler 
Reııoya akın ediyorlardı. altındı. Şımdi iıf' en çoi'u pli· 
Boşanma mahkemesinin ka- tin. Ah, şu moda!.. 

pılarından geçenlerin sayısı Birçok cihetlerce Reno, öy-
mütemadiyen arttı. İlkönce se· le s:ınırım, emsahiz bir şehir-
nede 2000 iken şimdi senede dir. 15000 kişilik ahalisi bu 
5000 dir. Her işin tecessüsü boşanma san'atile ve oyun 
için mahkeme salonunda on masalardan düşen kırıntılarla 
dakika kadar bulunmak yeter. geçinirler. Zira Reno yalnız bo-
Üç haftaya kadar, "dolar pren- şanına kibe1i değil, ayni za-
si,, nin de mecburi altı hafta- manda Amerikanın biricik 
lık ikamet müddeti bitince, Monte - Karlosudur. 
o da bakimin önünde birkaç Her köşede, her evde fuı-
dakika duıacak ve sonra ser luıı iıliyen oyun muaları var-
best, her zencirden kurtulmuş dır. Bunların en şık yerini ıreı-
olarak istediği yere ıidecektir. diın. 500 kiti, çoiu şık ıeyin-

Boşanma mabedinin mit kadınlar, bakara veya 
kapıcısı yirmi bir mualarına oturmuş-

Renoda ilk gördüiüm kimse !ardı. Bunların çoju, mahut 
"IJoşanına mabedinin,, yani mah· altı haftalık mühleti ieçirmek 
kemenin kapıcısıdır. Renonun için ellerinden ıeldiii iibi va-
kırık kalpleri hakkında bu adam kıt "öldüren,, yabancılardı. 
herkesten fazla malumat sahibi Burada otellerde, otübüıler-
imiş. Şimdiye kadar 30 bin de veya lokantalarda biricik 
boşanma divasında hazır ol- konu,ma mevzuu boşanmadır. 
mıkla iftihar eder. Sanki Re- Herkes kendi vaziyeti hakkın-
nonun mahkemesini ve hükü111- da münakaşa eder durur. 
!erini yalnız başına temsil edi- GUzel kadın hlkayelerl 
yorrnUf ıibi haşmetle, 'belki ne Amerika banırerlerinden bi-
biraz istihza ile söz söyler. rının kan"' buraya geliyor. 

- Prensesin de davasını bize Kumara aoıı derece meraklı. 
tevdi ebnesindea pek meı'uduz, Kocasının bir kısım servetini 
dedi. Zaten prenseıi• pefiman kumar masası başında yimiş. 
olmaması için ve hakem buzu- Banıer, vaziyeti icabı, kaıısı-
runda mümkün olduiu kadar nın kumarhanelerde dola~masını 

Bornovaya işlemekte olan 
Otobüslerin Bornovadaki durak 
yerının İstasyona çevirilmeoi 
yüzünden yolcular İstasyondan 
şehire yaya ıidip gelme met• 
buriyetine katlanmışlar ve bu
nun neticesi olarak İstasyona 
kadar yaya ıeldikleri için sa· 
bahlan trene binmeği tercih 
etmeleri yüzünden Otobüsler· 
den b:ş altısını:ı seferden kaldı
rıldığı malu::ıdıır. 

Tre:ı saaUarından sonr.ı bir 
çok halk ~latlarc:ı bek~emek· 
te ve bu yüıdcn şikiıyetler 
gür.den güne artmaktadır. 

Bornova belediyesi, Otobüs· 
lerin b'let fiyatını arttırmı.ğa 
razı olmamış ve bu sebeple 
dura'• yerini fstasyoaa çevir
miştir. 

Otobüs sahipleri lzmir bele· 
diyesine müracaatla ziyan ettik· 
!erini, yapı!acak ufak bir tah· 
kikatla zararlarının meydana 
çıkacağını iddia etmişler ve iz. 
mir belediyesi de fiatlerde zam 
yapılmasını uygun ı:ördüğü hal
de Bornova belediyesi bu işte 
çok hassas d:ıvranıp yapıl cak 
zammı asla kabul etmemiş ve 
bugünkü keşmekeş baş j!ÖS· 

!ermiştir. 
Ortad:ı bir haksızlık varsa 

alfılıadarlar bunları araştırmalı 
her iki tarafın iddialarını din
lemeli ve eskisi gibi Otobil!· 
lerin muntazam bir servis ha
line sokulması çareleri aran
malıdır. 

Evvelce sekiz on otobüs it· 
!emekte iken bu gün dört oto• 
büsle idare edilmektedir. Oto
büs sahipleri ise durak yerinin 
istasyona çevrilmesi yüzünden 
bir çok müşterilerini kaybettik
lerini ve bu yüzden zar ar gör• 
düklerini ileri sürerek dört b~ş 
Otobüsten fazla Otobüs ilave· 
sine imkan olamıyacaiın iddia 
etmektedir. 

Birliiin bu işle acele alaka
dar olmasını bekleriz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yınaınamış; başlamış nynamaia. 
Talii ters gittikçe ters gitmiş 

ve bayan son santimine kadar 

parasını kabetmiş. Ne avuka· 
ta verecek parsı, ne otel mas

rafı için karşılıiı kalmamış. 
Bunu burada sefalet içinde 

buldum. 
- Bir daha ku•ara el şür

miyaceıım, diyor . Kocama 
yazarak affını diledim.Oyundan 
da, boşanmadan da tiksindim. 

Bir bo,anmanın Ucretl 
Prens Mdivani tayyarede11 

indiii vakıt, 'imdiye kadar 

zelen ziyaretçilerin bu en ze•· 
ıinini bekliyen yüzlerce avukat 
ve iş adamı vardı. 

Boşanma şehrinde hürriyet 
kazanmak istiyen hevesliler 
çok zenırin olmalıdır. Çok yük
sek olan masraflara batka 
türlü kartı koyamaz.Birkaç sene 
önceye kadar Renoda, bo.-n
ma köpek balığı denilen bazı 
avukatların bir boşanma için 
bir milyon franıa kadar para 
iatedikleri vakidi. 

Şimdi "botanma deiirmeni. 
daima faaliyetle dönüyor. "Do

lar prensesi,, için 50000 dolar 
mahkeme masrafile itin bite
ce(i ümit ediliyor. Bu sadece 
avukat masrafıdır. Fakat bun· 
dan ba,ka daha birçok büyllk 
masraflar var. 

Markiz ile Grandez:ı:anın iyi 
bir kondiyönde bulundukla
rını söylerken koşu teknii'in
deki isabeti denemelerini dı 
sö~lemiştik. Neticeyi bekliyen
lnın heyecanı ııörülecek bir 
hale ırelmiıti. Türk ve ecnebi 
birçok şık kadınların bu atlar 
üzerinde pek fazla alaka zöı
terdikleri iÖrülüyordu. Start 
verildikten sonra hakem zili 
çalarken binlerce insanın ırö:ı:ü 

saha üzerinde alabildiklerine 
kofan atlara bailanmıştı. Her
kes sevdiii atın birinci kelmesi 
için avazı çıktıiı kadar baj'ırı
yordu. 

Topraksız köylülere 
Toprak tevzii 

- Dünyada bir saadet bu
lunaca{ını ümit etmiyordum; 
demiştir. 

Şimdi, tayyare ile bo,anma 
şehrine koıan ayni prenses: 

- Para ile saadet satın alı
namaz! diyor. 

az kalması için elimizden ne istemeyince aralarında kavga 
gelirse yapacağız. eksik olmıyormuş. Nihayet ba-

Sonra, adliye sarayının ko- yan, çantasına hatırı sayılır bir 
caman süt\.ınlarını ıöstererek servet doldurarak buraya koş-

Barbara Renoaun en mükel• 
lef otelini kiralamıştır. Fakat 
gazetecilerden yakasını ııyıra· 
mamıştır. 

Hakem önünde en dakikada 
herıey bitecek birkaç yıl öace 
Parisin ıünetli bahçeleriade 
ba4lıyan peri maaalı Nevoda· 

En sonundı bütün t bakışlar 
u at ba Akif foptenin 

Arapdere mevkiindeki 15,000 
dönüme yakın arazınin Işıklar 
köyüncle 100 haneden fazla 
bulunan topraksız köylülere 
tevziine karar verildiii haber 
alınmıştır. 

Bo,anma da.valarlle 
ma,huı olan ,el.lr 

Reno şimdi boşanma da-
valarını ıon derece hızlı 

ilave etti : mu, ve, bekliye dursun, canı sı-

- Boşanan kadının, hürriyet kılıııağa ba,lamı,. 

1 
hükmünü kazanır kazanmaz, Kumar oynamaınağa yemin 
bu sütunlardan birini öpmesi dmi, amma, oyun masaları 

t adettir. Bunların üzerindeki karşısında daha fazla da da-

nın yakıcı ıkliminde 
hıdaçakt••. 



<enı Asır 

ım· el ka 1 r 
• 

'' 
lstanbul mektubu : 

)('" a:z:au; A.sJ.au 'I'u.:Can 

fstanbul şimdi fevkalade gün
lerinden yine bir kaçını yaşı-

or .. 
Bütün gazeteler birinci sa

hifelerinde hep (Kadınlar kon
gresi) nden bahsediyorlar. An
ketler, mülakatlar, tetkikler, 
roportajlar birbir:ni takip edi
yor .. 

En fazla bizim 
mu ahhaslara acı

yor m Zavallılar 
bu •im bu h zırlık

lar ço ı:cç b:ı.ş 
ladıkları ıçm öyle 
yor 'uyor:ar kı ge
ç •,Ün l,adınlar 
b · rli• rn g , nışti.:ı. 
, e < ôrse. beğe
nırs: ~iz.. Biz"m 
ikınci reis ayağı-

ş 

Evvela şunu söyliyeyim .. Hi
len bu beynelmilel birliK"e tam 
40 milletin bayanları aza ol
muşlardır. Onları şöyle saymıya 

başlı yalım: 
Avusturalya, Avusturya, Bel

çika, Brezilya, Bulgariıtan, 
Seylan, Danimarka, Mısır, is
panya, Amerika, F enlandiya, 
Fransa, İngiltere, Yunanistan, 
Macar stan, Hindiıı'an, Hindi 

nı ~ıkan iskarpin- \!11/ıııı·rirııııı: A~lrııı Tıı[aıı lıır/ıl. 

lcrinı çıkarmış, bir lıoş/."rıııı ile !ftJSU§iiı·loeı. 

aşağı bir yukarı çorapla Çini, Irlanda, lzlanda, İtalya, 
koşuyor.. Mantolar çalışan ve Japonya, Lüksenburg, Norveç, 
terleyen vücutlara ağır geliyor. Yeni Zeland, Filistin, Ho-
Fa:ı.livet •. Faaliyet... landa, lran, Polonya, Por-

Bir tarafta komisyon!ar ça- tekiz, Romanya, İsveç, ls-
lı•ıyor. 
~ veç, Suriye, Çekoslovak-
B yan!::ır evlerinde çocukları- O 

nı b•rakmı,Iar •. Doktor bayan ya Türki)·e, Ukranya, ru-
Pakıze bana acı acı dert yandı: guvııy, Yugoslavya bunlardan 

" _ Ah bilıeniz, bütün haa- (32) milleiin mürahhasları kon-
ala ımı yüzüstü bıraktım .. Ak, ı:reye iştirak ediyorlar.. Şim-
lım hep onlarda. ,. diye kadar gelenlerin sayısı 

Felsefeci bayan Nebahat Ha- (300) ü buldu. 
mit te mektebi bıraktıi'ına. Bu birliğin esası evvela(1902) 
..:ebıerinin !?'eri k ldığına üzü- de Vaşingtonda ırörüşüldü. 
)ü• 'lr Ve asıl temel (1904) te Ber-

linde atıldı .. ilk Beynelmilel 

/Jııııcııı loıııııw . af/el 
Türk kadınları başk:mı ba

yan Latife Bekir, içlerinde en 1 

fazfa yorulan tabiı ! .. 
Burası bir alem. Daktilolar 

çalışıyor davetiyele• hazırlanı
yor, ırelen evraklara cevab ve
riliyor. Mevzular tasnif edili
yor. Genç Ün"versite mezun
ları ve orta )aşlı (1] mlinevver 
bayanlar pür telaş ve pür hey
can işlerini fijrüyorlar. 

Bıitürı bu kalaba'ık ara,ında 
2azete muiıarrıı !eri dört tarafa 
yayılmışlar, herkes birbirini at• 
latmağa bakıyor. 

lstanbulun en maruf karika
töristleri paçaları sıvoyıp, he
nıen alaya başladılar. Bayan
ların telaşı matbaalara kadar 
sırnyet etti. 

l ahrir müdürleri gazetelerini 
adeta (Jurnal Dö marn) ı çıkar
mağa ahdetmiş görünüyorlar .. 

K: ecüer bile matbaayı ırece 
yar.sından evvel terkedewıiyor
lar. 

Blrllğln tarihi 
Okuyucuları sıkmak adetim 

dejlildir. Bunun için birliiin 
tarıhini şöyle kısaca anlataca
iını. [2] 

[l] ihtiyar dersam aforoz 
ediliriıa korkuıile bu tabiri 
kullandım. 

[2} Bu nıalü.,at başka hiç 
bir ırnetede çıkmamıştır. 

kongre (1906) da Kepenhag'da 
toplandı,. Bundan sonra sıra

sile yazıyorum .. 1908 de Ams
terd mdada .. 

1909 da Londrada, 1911 de 
Stokholında, 1913 te Budapeş
tede sonra araya umumi harp 
ırirdi ve yedi ~ene bekledikten 
sonra l'ihyd 1932 Geneve de 
1923 de Romada, 1926 da Pa
riste ve en sonrada 1929 da 
Berlinde toplandı .. 

Beynelmilel kon2renin 12 in
cisi de işte şimdi (1935) de İs
bulda toplanıyor. 

Bu birhgın ba~lıca iki gayesi 
var: 

1 - Bugün dünya kadınla
rının siyasi haklarını istihsal 
etmek ve erkekle kadın ara
sında her sahada tam bir mü
~avat teminine çalışmak ... 

2 - Kadınlara vatandaşlık 
vazifelerini öğretmek ve onları 
cemiyette faal bir rol oynat
mak .. tır. 
Beynelmilel kadınlar bir. 
llğl ba,kanı bayan A'pl
nın Yeni Asıre beyanatı 

Dün konı?"renin merkez bü
rosu ırazetecilerı Perapalasta bir 
çay verdi. 

Okuyucuların tanıdıkları bü
tün imza sahipleri hemen he• 
men burada.. Bir tarafta Er
cüment Ekrem Talu, öbtır ta-

ayan 

rafta Vala Nureddin, saida 
Ak,amcılar, solda Postacılar, 
hulasa yevmi gazete menıup
larından tutun da, mecmuaların 
maruf yazıcıları Naci Sadul
lahtan Hikmet Feriduna kadar 

herkes burada .. Bilhassa ec!lebi 
gazetelerin İstanbul müme~ il
leri de haylice fazla .. 

Gazeteci bu!.. Durur mu, bir 
tarafta caz kıyameti koparıp, 
smokinli, fraklı garsonlar sağa 
ıola koşuşurken çayı bir kena
ra bırakıp burada b:i~ birbiri
mizi atlatmağa b.ıkıyor:ız. Kimi 
Fra sızlarla, kimi n ·m nelik 
olarak gelen zenci bayanla, 
kimi Lısır!ı murahh::~!..,rla gö-.. ... ' 
rnş:nege çauşıyor. 

Yalnız ııurada l.öşedc dört 
kişi bir araya 2eldik.. Hepimiz 
birisini arıyoruz.. Nihayet gö
ründü .• Beynelmilel kongrenin 
başkanı bayan Corbett Ashby .. 
Yanımda üç gazeteci var .. 

Tlll'/, kııdııılar /Jiı'li(Ji reisi 
Bayaıı Latife lJekil' 

Üçü de yabancı .. Baıkan ge
lince biri !llustration di~ e ken
diııi tanıttı.. Diğeri, Yunanca 
bir gazete ismi kullandı .. Üçün
cüsü de ... 

- Taymis 1.. 
Deyince. . Arkadan ben de 

baiırdım: 
- İzmirin Taymisi ( Yeni -

Aaır ) ! .. 
Bayan Aşpi ( İzmir ) kelime

sini duyunca hemen yanıma bi
raz daha yaklaştı .. 

" - Ovv lzmir mi? .. ,, dedi. 
- Evet lzmir!. 
" - Siz İzmirli miıiniz? " 
- Evet İzmirliyim!.. 
Dayanamadı bütün arkadaş-

ları kıskandıracak bir tavırla 
elimi hararetle sıktı. Öbür ma
ruf gazetecilerden birkaç da
kika özür dileyerek beni ma-
12sına davet etti .. Ben hayretle 
yüzüne bakarken o pek az İn
ıilizin konuşabileceği fÜzel bir 
ıive ile Fransızca konuşmıya 
başladı: 

" - İzrnir!. f zmir!. Ne ıüzel 
beldedir. ,, 

Bayaıı J,aıııi<ı ll"fik 
- Siz İzairde bulundunuz 

mu? 
" - MaaleHf hayır.. Fakat 

bir ıeyyah vapurile ltir ıriln • 
güzel körfeze srrdik. iki ıaat 
kadar kaldık •• 

Böyle hemen hemen bütün 
dünyayı dolaJmıı bir kimsenin 
İzmirimi methetmesi çok hoşuma 
gitmişti. Sordum: 

- Peki İzmirin nesiai beien-
cl

• . ... 
'"""P' • 

:{'t koslovak <ı!Ja ıı <ızu ~ıoılruı ıuarlanı 
F. F F:lo11ıiııkoı·a 

Hatırasında bir şeyler aradı, 
yavaş, yavaş, tek tek söyledi: 

- Biz lımir görfezini gurup 
zamanında terkettik.. Yüzlerce 
Memleketin ırurubunu seyret· 
miştim. Fakat İzmirin gurubu 
kadar hiç biri beni heyecan 
landırmamıştı .. ., 

Misis Aşpi lzmirin ırurubun
dan bahse ba~layınca vazifeyi 
ve mülakatı unuttum.. Artık 

kar · pıda ne bir ha ka 
ıı-oruyorum, ne de Perapa
lasın salonlarını . . . Gözlerim 
Şehir ırazinosundan yenika!eyi 
ve ( Güzel lzmir) vapurundan 
karşıyakayı aeyre daldı .. 

Çok nazik muhatabım beni 

Burnavada 
J\'lahalle a<lları 

Tiirkçe oldu 

•• oz 

Burnava belediye meclisi 
evvelki akşam bay Fehmi Yi
ginin başkanlıiında toplanarak 
bütün mahalle ve sokakları 
aşaiıdaki yazdıiım adlarla be
zenmiştir: 

Büyükcami mahallesi Erırene, 
Küçükcami maha~esi Erzene, 
Yeni cami sokağı Ülkü, Hamam 
sokaiı İnceoilu, Hacı Ali ku
yusu sokağı Bilii, Dede sokaiı 
Atay Hacıbey ıokağı Kalkan, 
Küat~ilu sokaiı Kavukçuoğlu, 
Şadırvanlı sokak Altay, Büyük 
çarşı Büyük Satak, Kürt Ömer 
sokaiü Küçüksatak, Medrese 
ıokaiı Demek, Türbe sokaiı 
Işık, Hacıyaran sokağı Dostlar, 
Merkez sokağı Bölüm, Yıkık 
minare sokaiı Selçuk, Müsa
baka sokağı Yarıı, ikinci cami 
sokaK"ı Erkoç, Çarşıaralık ıo
kaiı Orhav'dır. _ ..................... _ 
Vilayet ve şehir 
Kurultayları 

Vilayet 2enel kurultayı bu 
ıün öileden sonra saat 14 te 
toplanacak maarifin masrafı 
bütçesi üzerinde görüşmelerde 
bulunacaktır. 

Şehir meclisi de bugün saat 
on altıda toplanarak yeni u
ne bütçesini müzakereye baı
lıyacaktır. 

Atlıspoı- komitesi 
Atıt ve atl11por kulübü faal 

komitesi dün akıaııa Halkeiado 
bir toplantı yapmıtbr. Kulübün 
konsrreıi ve niıamnaaeıi ilıe
riıade r6rllfaelerde ltuluaul
mu9har. 

zt nısan 1vas 

• 
ngresı 

hülyalarımdan ayırmadı.. Fa
kat mcslekdaşlar sabırsızlan
maia başlamıtlardı .. 

• •• 
Şimdi batkan bana konrre 

hakkındaki ! düJünçeleriııi an
latmağa başladı: 

Türkiyeye ıreldiiimiz 
için çok mesuduz: Bu konrre
ye Mısır kadınları ilk defa 
olarak geliyorlar .. Yine 30 Arap 
kadın da ilk defa olarak 
kongremize ~eliyorlar. Bunda 
en büyük Amil hiç fÜphesiz 
yeni Türkiye kadınlarını, haya
tını görmek arzusu ve mera
kıdır .. Bu sefer Bulgar kadın
larının iştiraki de kııyde şayan 
hAdiselerdendir.,, 

- ·Türk kadınlan hakkında 
ilk dü~ünceleriaiz? .. 

"- Türk kadınlarını verilen 
en büyük hakları bile kullana
bilecek kabiliyette ve hazırlıklı 
buldum. Hepsinde mümeyyiz 
vasıf zeki ve mazbut olmalarıdır 

- Konırrede neler görütü
lecek ?. 

Bcrycııı Aliye Eımt 

Fransız 
Gazetecileri geliyor •• 

24 Nisaada İzmire Franıız 
gazetecilerinden bir heyet ıre
lecektir, Bu gazeteciler arasın
da bayan Mallardot ile bay 
Sovaı'da bulunmaktadır. Fran
ıız gazetecileri villyet aamına 
karşılanacaklar ve ırezdirilecek
lerdir. 

Kutuluk kereste 
İhtiyacı nasıl temin 

.Edilecek ? 
Ziraat bakanlıii;ınd.an vili

yete gelen bir bildirimde ke
reste tüccarının kutuluk kereste 
ihtiyacının teminde zorluk çek
memeleri için ormanlarımııdaa 
kifi miktarda kereste vırilmeai 
hakkında ekonomi bakanlıiı 
ile yapılmıJ olan anlaıma hak
kında malumat 'lerilmit ve ltu 
sribi tüccarın arttırmağa çıka

nlacak ormanların arttırmala
rına ırirebilıaeleri için tasdikli 

taahhütnameler vermeleri bil
dirilmiıtir. -----..... -

Feci ölüm 
Kemalpaşa kazasının Fetrek 

köyünde Ahmet Ali oğlu Ta

birin ormanda bir kömür oca
iından çıkarıp eYe ıretirdiii 

kömürlerin ıece tutuşması yü
zünden yanıren çıkmış ve ev 
tamamen ya1UDııtır. 

Tabirin kar111 Cennet "• / 
kain Yalidesi kendilerini kurta
ra•ıyarak feci tekilde yanaıı
lardır. 

Tahir, balıuı Ahmet Ali ve 
Oç çocuju lmrtanlmıılarclu. 

"- Kongremizde başlıca bet 
mevzua temas edilecektir. 

1 - Sulhte kadı• rolü. 
2 - Evli kadını• tabiiyeti 

aıeselesi .. 
3 - Kanun karıııında ka

dın ve erkek birliği. 

JJa!JUll ... I!/~'-) lteut~ı 

4 - Ahlakta birlik 

5 - lşde kadın ve erkek 
birliii. 

Bilhassa ahlakta birlik mese
lui başlıca mevzuumuzdur .. 
Gençlere verilmesi lizımırelen 
terbiye üzerinde de çok dura
caiız.,, 

Mülakatımız ne güzel devam 1 
ediyordu, Fakat artık herşeye 

rai[men biraz insaflı olma(ı 
tercih ederek sevimli ve nazik 
başkana teşekkür ederek ay
rıldım . 

O arkamdan elini sallıyaralr 

baiırıyordu: 
" - İzmir ltayanlarına kon• 

rreden selamlar!..,, 
A.s1a.n. Tu.:Ca:n. 

Bornovada 
••••• 

Spor hareketleri 
Cuma günü Bornovada Kah

ramanlar Türk fikir yurdule 
Bornova spor kulübü arasında 
bay Hüsnünün idaresinde bir 
futbol maçı yapılmıştır. Neti- 1 
cede 2 ye karşı S ırolle Bor
nova spor kulübü galip gel
miştir. 

Boreovada Gençler birliiiain 
senelik konırresi yapıldı. Reis- ' 
liie bay Hüsnü, katibi umuaıi
liie bay Bedit Elerman, muha
ıipliie Baha Saktürk, vezne
darlığı Sadi Y egün umuaıt 

kaptanlığa Hüsnü Özokan, 
idare müdürlüiüne Enver Ata- J 
ça, azalıia da Kazım Özbalkan 
intihap edilmişlerdir. Muvaffa
lcıyetler dileriz. 

Çeşme plajlarındcW 
Bu yıl tedbirler alınıyor 

Sıhhat ve içtimaı muavenet 
müdürlüiünün ıröıterdiği lüzum 
üzerine Çe,me ılıcalarında bazı 
kısmı tedbirler alınmıştır. Otel
lere istiabından fazla müşteri 
kabul edilmemesi, otel sahip
lerine teltliğ edilmiştir. Plajlar
da da bazı sıhhi tedbiı ler alın 
mıştır. 

Çocuk haftası 
Yirmi üç Niııaacla başlıyacak 

olan çocuk haftası için huır
lıklara devam edilmektedir. 
Hazırlanan proğranıa ıröre haf
ta içinde birçok faydalı işler 
görülecektir. 

Şehrimizin bir çok ilk aek
teplerinde müsamereler verile
cek ve çoculclar için ıinema
larda çocuk Hauları tertip 
edilecektir. 
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Çocuk balosu 
Cuma akşaılıı lzmirpalas 
Salonlarıiıda verildi .. 

Gazi mektebinin, fakir ve 
kimsesiz çocukları koruma he
yeti tarafından her yıl İ:ı:mir 
patis .s:ılonlarında verilen ço
cuk ba osu lzmiria en zevkli 
l'ünlerinden birini yaıabr.Cuma 
ıünü de böyle oldu. Saat beş
ten sonra lzmirpalis çocub sesi 
ve neş'esile çınladı. Bir çok 

aileler yanulannın coıkun se· 
vincini r6r•ek için buraya 
ıelmişlerdi. Salonlar hıncahınç 
doldular. Saat albda koruma 
heyeti IDqkanı Dr. B. O. Yunu
sun kısa bir söbleYinden sonra 
iatiklil marfl ile balo açıldı. 
istiklal martı çaJuaırken mini 
aini bir yanunun elile çekilen 
albayrajıDUZ alkıılarla karşı
leadı. lstiklil Ye o cumhuriyet 
marıları baloda buluaan yüz-

lerce kişi tarafınan, bir aj'ız
dan okundu. Sora orkcstrenin 
sürükleyici ahengi içine mini 
miniler dann bqladılar.Bir çok 
numaralar yapıldı.Gazi mektebi 
talcbesin11den 4 erkek ze 4 kı
zın oynadıkları zeybek dausları 

çok alkışlandı. Bir aralık köy
lerdeki teftişlerinden dönen 

valimiz reneral Kizım Dirik'te 
baloyu ıereflendirdiler. Çocuk
lar kültllr seven valiyi alkıı

larla karşıladılar. Etrafını aldı-

lar. Valimiz yavrulara ayn ayrı 
iltifatlarda bulundu. Çocuk ba-
losu herkes tarafından beie
nilmiştir. 

Balonun intizamını te1111ine 
çok çalışan koruma heyetini 
takdir ederiz. 

Almanya ve görüşmeler 
Almanya ithalatını kontrol daire

Türkiyeden ithalata karşı leri 
Elverişli davranıyorlar .. 

·----------~ ............... 491 ____ _ 

Türkofisia Berlin ıubesinden aon kanun 935 de 22,584 ken-
tchrimiz ofis mlldllrltiğiine ilı- tale çıkmııtı. 
racat ruabıuUeriaüzia son hafta Son hafta içinde ıncır 
vaziyeti hakkında bir rapor piyasası normal ııeçmittir . 
gelmi,tir. Buyilk taneli ıyı k a I ite 

Raporun luılisasına ataiıya iacirlere talip vardır. 
yazıyoruz: lzmir natürel incirleri Ham-

- Berliade bulunan Türk burğta ardiyede teslim şartile 
iktisat heyeti ile Alman ma- yüz kilo başına Loko 17,5 
kamJarı aruıada görüımelere marka, yahut 10,5, 11 filorina 
dostça bir haYa içinde deYam satılmıştır. Türkiyede• Alman-
~dilmektedir. yaya incir ithalatı l'•çen yıhn 

GörDtmelerdeki ilerlemenin iki misJidir. 
bir aeticai olmak lzere Alman Son hafta içinde pamukları-
ithalit kontrol daireleri Tftrki- mız üzerine bazı muameleler 
yeden ithalita k&111 çok •l•e- olmuftur. Mtihimce bir pamuk 
rişli davranmaktadırlar. partisi 100 kilo baıına siyf 

Geçen haftalar içinde bu Haaburg veya •remen 100 
daireler tarafa•dan kabul edil- Mark fiyatla alıuaak iıtenmiı
meyip geri verilea buı istida- se de alikadar kontrol daireıi 
lar bizzat bu dairelerce all- bu fiyatı yüksek bulmuıtur. Bu 
kadarlardaa iıtenerelc yenidea itibarla henüz ithal mü1aadeıi 
muameleye konmuştur. verilme•iıtir. 

Güçllilderia kimilen kalk- Öte taraftan pamulclanmıza 
•aıına, yeni anlatmanın imza- talip Yardır. 
ıından sonra imkla bulunacak- Türk - Alm~n iktiut heyet::. 
tır. [bu aalat•• imza edilmif- leri l'Örütmelerinin so•unda 
tir.] T qelddire def er bir nok- fiyat itinin de halledileceji 
ta varsa o da, ithalitçılar ve şüphesizdir. Tilrkiyeden Al-
ihracatçılar aruıada Türkiye manyaya ikinci kanun 934 te 
ile ticarete kartı büyük bjr yalnız 109 kental pamuk ithal 
istek •• allka•ı• hlküm sür- edilmiı iken ikinci kinun 935 
me.sidir. de 29837 kental ithalit yapd-

Kuru iizüm piyasası ge•tek- mııtır. 
tir. Buna sebep talep azbiıle Alman fabrikalan arasındaki 
bazı alikaclarların behemehal zararlı rekabetin önfine geçmek 
Atıf yapmak istemeleridir. için Alman hükumeti sigara 
Talep azlıiı neticesinde İzmir fabrikalar birkaç aydanberi 
ihracatçıları dahi fiatları ha- mecburi bir kartelde topla-
fifçe indirmişlerdir. mıştır. Kartel muvaffak ol-

lzmir üzümleri 7 numara duğu ıçın Kartele dahil 
18,S florin, 8 numara 19.00 flo- fabrikaları kendi aralarında bu 
rin, 9 No. 19,50 f'orin, 10 No. birli&"i temadi ettirmiye karar 
22 fi!orin, 11 numara 25 fiJo- vermişlerdir. Mart ayında Ham-
rindir, Almaoyaya Türkiyeden burga 99314 balya şark tütünü 
kuruüzüın ithalih son kanun girmiıtir. Fıat1ar mc'mnuniyete 
934 tarihinde li098 kental iken dej-e· bir durumdadır. ......... 
Polonya Sefiri Türkofis müdürü 

Valiyi ziyaret etti 
Üç günden beri şehrjmizde 

bulunan Polonya sefiri cenap
ları cuma günü Efese giderek 
harabeleri ziyaret etmittir. 

Sefir, dün de şehirde bazı 
tetkikler )&pmış ve öj'leden 
sonra veli General Kazım Di
riği viliyette ziyaret etmiştir. 

Telef onla ~ehdit 
Cumhuriyet meydanmdaki 

umuma mahsus telefon köş
klinc!en telefonla Çeşmeli Ha
san' a hakarette lluJunan ve 
ölümle tehdit eden Baroh oi-
lu Bohor Mifon •e Cako ile 
l>Utromolidea Bobor yakaJaa-
~br. or· rlen aramaktadır. 

Geldi ve v:ız fesine 
Başladı 

Türkofis direktörlüiüne ta
yin cdiJen Mersin Türkofiı di
rektörü bay Ziya Or~un Mer
sinden ieJmiş ve yeni vazife
sme dünden itibaren bafla
mışhr. 

lstanbul Türkofis direktörlü
iüne tayin edilen bay Akıl 
Emrullah da bu2ün Bandırma 
tarikile lıtanbula iİdecektir. 

Bay Ziya Orgun bundan dört 
ay evveJ de şehrimize relmiş 
ve Ekonomi bakanlıiının e1n
riyle iatandarizaayon iti bak
kıada tetkikat ya~lalfb. 

-Yeni Asır 

Muhtelit hazırlanıyor 
Cuma günü (A) takımı çok kuvvetli 

(B) ise zayif göründü . ..... _. .. 
Lik maçlarınının tam bite

ceği sırada İstanbul muhteli
litinin fzmire daveti üzerine 
muhtelit takımın hazırlanması 

ve daha bazı sebeplet dola
yısıyle (A) takımları müsaba
kaları bir müddetten tehir 
edilmişti. Cuma günü bu yüz
den birinci takımlar maçları 
yapılamamış bunun yerine (B) 
maçları ile lzmir muhtelitinin(A) 
ve (Genç) takımlarının karşı

laşmaları yapılmıştır. 

Sabahleyin saat 9 başliyan 

(8) takımları müsabakalannda 
Altay küçüklen bire kar-
şı (14\ gol atmak sure-
tiyle Türksporlu rakıp)erini 
mağlüp etmişlerdir. Bundan 
sonraki Altınordu • Şarkspor 
karşı'aşmasında Şarkspor takı
mı gelmediği için Alhnordulu
lar seremoni yaparak hükmen 
galip gelmiılerdir. 

Üçüncü müsabaka saat 13 te 
Buca - Göztepe küçükleri ara
sında yapılmış ve neticede her 
iki takım da üçer 201 atmak 
suretile berabere kalmışlardır. 
Son müsabaka Karfıyaka - İ%
mirspor küçükleri arasında ya
pılmıştır. Karşıyaka küçükleri 
birinci denede dört gol atarak 
4 - O galip vaziyette iken ikin
ci devrede (S) rol yiyerek 4-5 
mağlup olmuşlardır. 

Bu müsabakalar bittikten 
sonra saat 17 de lstanbul muh
telitine karşı hazırlanacak olan 
muhtelit oyuncularını seçmek 

için yapılan (A) muhteliti ile 
buna karşı çıkarılan genç muh
telit takımları maçı yapıldı. Bu 
maç muhtelitin ilk ek%ersizi ol
makJa beraber beklenilen 11e

tice elde edilemeait sribi 'bir 
ıeydir. 

Takımlar fU şekilde teıtip 
edilmişti: 

{A) f akımı: Cemil, Fethi, 
Ali, Cemi\, Hakkı, Şükrü, 

Hamdi, Fuat, Vahap, Sait, 
Doğan. 

Genç takım: Mahmut, Ra
sim, Necdet, Feyzi, lsmail, Meh 
met, Şevket, Basri, Fethi, Nev
zat, Mehmet çavuş. 

Oyun hakem bay Ahmet 
Özgirginin idaresinde başladı. 
(A) takımını teşkil eden oyun· 
cular istenildiii fibi oynıya· 
mıyorJardı. Gençler zaman 
zaman büyükleri sıkıştırı

vorlar, kaleci Cemil de bu 
tehlikelerin önüne geçmeğe ça· 
lışıyordu. Oyun ikinci devrenin 
sonuna kadar gevıek devam 
etti. Devrenin bitmesine be~ 
dakika kalmışkeR her iki 
takım da 1 • 1 berabere va
ziyette idi. Büyükler herhalde 
bu beraberlik vaziyetinden 
utanmış olacak1ar ki l~ir az 
çahşmağa başladılar ve iki 
dakika içinde bir gol atarak 
1 - 2 galip vaı:iyetinde sahayı 
terkettiler. Cuma ıünkü mü-

sabakada (A) takımınnı canlı 
çahtmatlığı göze çarpıyordu. 
Çünki karşılarındaki rakip pek 
ıayif kaldığı cihetle, onları da
ha kuvvetli çalışmağa mecbur 
bırakmıyor ve bu yü.ı:den tam 
oyunları•• gösteremiyorlardı. 
Gelecek haftaki kartılaşma bu 
itibarla daha sıkı olacaktır. 

Blslklet ko,usu 
önümilzdeki Cuma günü Al

sancak uhasından başlıyarak 
Manisaya kadar ridip gelme 
biıiklet koşusu yapılacaktır. 
Yine Alsancak ıahasında neti
celenecek olan bu koşunun bi-
rincisine bi.tildet heyeti tara
fından mükifat verilecektir. 
Senelerdenberi ölü vaziyette 
olan build.tcilijiD bu tekilde 
müsabakalar tertip etmek su
retile canlandınlması çok ye-
rinde bir harekettir. Bisiklet 
heyetinden 'bu işin sonunu bı
rakmamasını dileriz. 

Kaptan 

Dışarıya yaş 
Üzüm göndermek için 

Ziraat mücadele 
Müdürlüğünün bir 

istasyon 
cevabı 

Yeni Asır gazele•I mU
dUrlUAUne, 

Yürgü razetesinin 14 Nisan 
935 sayııının dördüncü yapra
iında (Ne ayıp şey) başlıklı 

bir yazı var. Gazetenin bu ya
zıyı yazan habercisi ya oku-

mak bilmiyor veya okuduğ-unu 
anlamaktan çok uzaktır veya
hut ta okuduğunu anlamıyan 

birinden bu raporun içindeki

lerini dirılemittir. Raporun yaş 
üzümlerimizin dışan ıönderil

mesine ait parçasını bağlı ola-

rak gönderiyorum. Okumasını 

ve okuduK"unu anlamasını bi

lenler iÖreceklerdir ki; bu rapor 

yaş üzümü dışarı iÖndermek için 

almak zorluiunda olduiumuz 
yöntemlerden ibarettir ve ku

rağtmız mütehassıslarının bu 
iı!erle m, ği olanları aydınlat

mağa ve yardıma hazır olduk
ları da ayrıca bildirilmektedir. 

Doiru yol ve yardım ıöste
ren bir mutahassmn düşünce-

Biz m dUtUncemlzce: 
Ambalaja dayanıklı yaı üzüm 

ülkemizde yetiştirilmiyor. iyi 
ve temiz zannedilen ve sağlam 

görünen salkımların üzerinde 
bir çok saprofit ve parazit 

hastalıkların isporları ve izleri 
vardır. Bu izler ve isporlar am-

balaj i~nde, vapur ambarında 

kendilerine uygun ta.rtlar bula

r2k üzümü çürütürler. Bunun 
önüne g~çmek için: 

Ya hastahklarıa ispor ve ız

lerini salkımlarla beraber am

balaj etmemek veya am~alaj 

kaplar1nı gideceği yere kadar 
çürüntüye uygun olmıyan şart-

lar ve muhit içinde gidecei"i 
yere kadar göndermek gerek-

meldir. İkinci bahaladır, üzüm 
satıı fiatını yükseltir. Birinci 

nasıl olıa baicı tarafından ya
pılıyor fakat eksiktir. 'u halde 

Dışarı yaş üzüm ıo11derecek 

bağların çevrimi budutlandırıl
rnalı, üzüm daha omcasında lerini bu biçimde tefsir etmek

te çok başka maksatlar oldu

iunu rörüyorum. Maksadın 
kendisini ve sahibini çok ya-

iken dışarı gönderilecek bir 1 
çeşitte yetiştirilmek için sıkı 

kında açıia .,_ıkararak İzmirin 
doiru ve özden çalııan raze-
telerine verecejim. 

Direktör 
N. llrlboz 

bir kontrol altında bulundurul-

1 

s.nn•., 

Eski bii- Müstantik 
Muhakemeye dün Ağırcezada baş· 

landı şahitler dinlendi 
Kema1pa~a kazasının eski 

müstantiki Bay Nurinin muha
kemesine dün AiJrccza mah
kemesinde başlanmıştır. Karar· 
nameye ~öre bay Nuriyc atfe
dilen suçlar şunlardır: 

Torbah .kazasının Dere köy 
muhtarJarı Ali ve Osman hak· 
kında, mahkemeye sevkJeri için 
kifi delil mevcut iken su en 'i 
muhakeme karan vermiştir. 

Eski Parsa koopcratıfi idare 
heyeti reisi Bay Mehmetten 
rüşvet aldığı iddia edilmiştir. 
Vazifesini ıuiistimeılden suçlu 
bazı kimseler hakkındaki tah
kikatı kapalı geçmittir. 
Kız kaçırmakla •uçlu iki ki

ıiden rüşvet istedi&i iddia edil
miştir. 

Zimmetten suçlu kooperatif 
müdürü bay Ahmettcn 200 lira 

•• 
Uzüm ve incir 

Standarizasyonu tetkik 
heyeti geldi 

Ökonomi bakanlıiınca üzüm 
ve incirlerimizin standarize edil
mesi bakımından tetkikat yap
mak iizere şehfr.nize gönderil
miş olan ticaret umum müdür 
muavini bay Salahattinin baş

hanlığındalci heyet cuma ,ıünü 1 
Manisadan şehrimize q-elerelc 1 
dünden itibaren tetkiklerine baş 
lam ıştır. 

Diin borsada satılan üzüm 
ve incirlerin nümunelerini tet
kik eden heyet Türkofi~i de 
ziyaret etmiş ve bir müddet 
meşgul olmuştur. Öğrendiği
mize iÖre heyetin tetkikatı 

yalnız üzüm ve incir1erimizin 
stand:ırize edilmesi noktasından 
tetkikat yapmaktır. Heyet bu 
tetkikatı neticesini bir raporla 
bakanlığa bildirecektir. 

Heyette bulunan ecnebi mu
tahassısların da fikirlerinden 
istifade edilecektir. 

Heyet, şehrimizdeki ihracat 
tacirlerile ayrı ayrı rörütecek 
ve onların da bu husustaki 
mütalealarını öj'renecektir. 

Heyet ,imdilik ltay Salihat· 
tin ile iki Alman mutahassı
ıından mürekkeptir. Bir iki 
ıün içeri"inde standarizaıyon 
müdürü de heyete iltihak ede
cektir. 

Heyet baz.ı iizüm, incir han
larını iCZerek manipilasyon iş-
lerini gözden ıeçirmiştir. Mu
tuhassısJar ıehrimizde on beş 
pn kadar kalacaklar tetkikle
rine devam eyJiyecelderdir. 

Heyet Eıepalaı otelinde mi
safir olmuştur. 

llorsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapdan Sab,lar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı 

111 Koo ittihat 
62 Vitel 
42 H Alyoti 
9 K A Kazım 

224 Yekfın 

13 
11 
12 

Fiat 
ıs 

16 25 

12 so 
13 25 
16 25 

Zahire Bor•••• 
Çu. Cinsi Fiat 
586 Bu~day 4 25 4 50 
377 K Palamut 235 435 
129 balye pamuk 40 40 

, " Para Piyasası 
20-4-1935 

Ahş Satış 

50 75 
613 

Mar1' 50 25 
İsterlin 608 
Fr. Fran21 8 28 
Dolar 80 
Bel~a 21 12 
İtalyan lireti 10 40 
lıviçre F ran. _.O 60 
Florin 84 70 
Kr.Çekoslov 5 24 
Avuıtr. ilini 23 50 

8 30 
79 40 
21 62 
10 45 
40 90 
85 95 
5 27 

24 

~--

rü~vet aldıj"ı iddia edilmiş6r. 
Kararname okunduktan son· 

ra suçJu bay Nurinin bu mese· 
leler hakkında malumatına mü· 
racaat ediJmiştir. Bay Nurı 
kendisine atfedil~n rüşvet al· 
ıaak iddialarının katiyen doi· 
ru olmadığını, hunun bazı kim· 
seler tarafından tasni edildiii· 
ai, haklarında men'i muhake· 
me karan verdiii zevat bak· 
kında kanuni delillere iıtinaCi 
ettiiini izah etmiştir. 

Bundan sonra yedi ,ahidiıı 
ifadelerine müracaat edil· 
miştir. Şahitler, bay NurinİE 
bazı kimselerden rüşvet iste· 
diiini işittiklerini söylemiıler· 
dir. Mahkemeye i'elmiyen 11 
ıahidin celbiJe ifadelerine mü· 
racaat edilmek üzere muhake· 
me başlca bir gühe bırakıl

mıştır. 

Halkevinde 
lzmlr okutanları mUhlnı 

Bir toplantı yapblar 
Ankara'da yakında toplanma 

aını beklediğimiz halk partis 
kongresine gidecek murahhas 
lara ve kamutay üyelerine ve 
rilecek dileklerin esasını kenu 
tarak tespit etmek üıere 19/4 
35 Cuma ırünü saat 16 da hali 
evi salonunda okutmanlar ara 
sında kalabalık bir toplant 
yapılmıştır. lzmir okutmanla 
birliği bundan sonra her 2'Ül 
aynı saatta bu toplantılarınr 
devan edecektir. 

Faiz aranınası 
Doğru değil 

Maliy~ bakanlıiından alika 

darlara gelen bir tamimde, ek 
•İk a1ındıj'ı sonradan anlaşıla 
gelirin 6denmeıi için mnkellcf 

lere yapılan tebliğat gününde 

alacaiın tahsil edildiği gün 
kadar arada geç~n l'Ünler içi 
borçlar kanunu bükümlerİll 
istinaden borçludan yüzde bt 

faiz aranması doğru olamıya 

cağı bildirilmiştir. 

Mekteplerde 
İmtihan 

Kültür balıcanhiından lia 
ve orta mektep müdürlerin 

ielen bir emirde mayıs a~ 

içinde yapılacak imtibanlan 

sıkı bir surette yapılması lC 
zumunu bildirmiftir. 
l§dlç edilen hayvanlar 
Ôdemiı kazasında damızhi 

yaramıyan 2103 bo(a ve 121 
at iğdiç edilmiştir. 

Bir düğün evi 
Çöktü bir kadının 

Bacağı kırıldı 
Çeşme kazasının Alaçatı na 

hiyesindf' kadınların toplandıj 
bir düiün evinin tabanınıı 
çök•esi üzerine bayan Adile 

nin ayafı kınmııtır. Diierleı 
hfif ıuntte yarlanmıştır. 

Evraki 
Müsbiteler 
Gümrük ve inhisarlar ba 

kanlığının bir ienel yazıtına 
ıöre muhasipler tarafındaı 
kefalet kanununa ıöre yapıla 
cak kentrolJeri nevraki müsbit, 
ve kayıtJar üzerinden ehemmi 
yetJe yapılmaması h~ap işle 
rinde çalışan memurların .,, 
veznedarların itlerinin gerek 
tirdij'İ en ince noktalara dik 
kat etmemeleri yüzünden par; 
hırsıdı~ına yol açıldıj-ı yapılaı 
teftiflerden anlatıldığı bildiri 
lerek kontrelun ııkı yapd 

ifaret olua 
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bsmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu No.21 
1 - Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T.Kö) beldcii (alameti) konmuıtur. Bunların her biri hakkmda sırası ile 

uzmanlarımızın (mutahassıı) yazılarını iazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan karıılıkların iyi ayırt edilmesi için, iereiine göre, F r'.tnsızcaları yazılmış, ayrıca önaelder de konulmuştur. 
3 - Kökü Tiirkçe olan kelimelerin bu2ünkü işlenmiş ve kullanılan ıekilleri alınmıştır. ASLI AK olaa HAK, asla UGÜM olan 

HUKUM, Türkçe ÇEK kökünden elen EKİL ibi. 

ihtiras (Bak: Hıra) 
ihtiraı. - Çekinme, aakı•ma 

CBak: Hazer, telaaşi) 

ihtiraz etmek - Sakınmak 
Örne: Şuau• buaun hakkında 

dedikodu etmekten ihtiraz 
ederdi - Şunun bunu• hakkında 
dedikodu etmekten sakınırdı 

Cçekinirdi) 
Muhteriı - Sakıngan, çe

kingen 
Örnek: Niçin böyle muhteriz 

duruyoraunuz? Giçin ltöyle aa
kınıran (çekiaıea) duruyorau
nuz? 

ihtisar etmek - Kısaltmak 
Örnek: Bu kital.ı ihtisar et

•eli ydiniz - lu kitabı lcısaltma
llydız. 

Muhtasar - Kıaalı 
Örnek: M11btuar yumak 

için bir çok fikirleri buraya 
keymadım - Kıaak yazmak için 
1tir çok fikirleri buraya key
.. dı•. 

lbtısu - Uzut 
Ôrnek: Kulak haatahkJanntla 

ihbaaıı vardır - Kulak haata
Jaklan•da uıuru var.lır. 

Mutalaaaaıı - Uzma• 
Ôrnek: lstatiatik mutahauıaı 

latatiatik uz•anı. 
lhtiıam (Bak: Debdebe) -

G6rkem 
Örnek: lhütam içinde ilerli

J•n hüyük ltir alay - G6rkem 
içinde ilerJi1e• büyOk bir alay. 

ihtiva - Kapsa 
ihtiva etmek - Kapaak, al

mak, içine almak 
İhtiyaç - ihtiyaç (T.K6.) 
ihtiyar ( Yqh anla•ına) -

İhtiyar (Fr.) Vieux, vieillartl 
ihtiyar - lıten - (Fr.} Option 
ihtiyari - iıtenel - ( Fr. } 

F·acul!atif 
Örnek: ihtiyari me rkif - la

tenel durak 
ihtiyar - Kat)aamak - (Fr.) 

Supporter, endurer 
Örnek: Ortadaki biltUn mfıt

kiJit ile mücadeleyi ihtiyar 
ederek 9u ite ıiriftim - Orta
daki bütün ıtıçl6klerle d6ilf
•eie katlanarak bu ite ıiriı
tüa. 

ihtiyar (Bak: lratle) - (Fr.) 
Volo.ta 

lı.tiyat - 1 - Sabı, 2 · ye
dek 

Ôr•ek: 1 - ihtiyar ile laare
ket ediniz - Saknı ile hareket 
ediaiı. 

2 - Yel uzundur, ihtiyat 

bea:aia alanız - Yol uund"r, 
yedek '-enzin abaız. 

lbtiyatkir - Sak .. lı - (Fr.) 
Pnatlent 

Örnek: De•let itlerinde ib 
tiyatkir bulunmak en mühim 
bir hassadır - Devlet ifleriade 
ukınlı bulunmak en 6nemli bir 
özpdür. 

hatizaz - Titreme 
ihtizaz etmek - Titremek 
İhya etmek - Canlandırmak, 

diriltmek 
Örnek: 1 - Bu iyiliğiniz beni 

ihya etti - Bu i)ilij'iniz beni 
canlandırdı. 

2 - Ölüleri ihya etmek 
mümkü,. deiildir - Ölüleri di
riltek mümkün dej'ildir. 

lhzar etmek - Hazırlamak 
(Bak: Hazır) 
İkame etmek - Çekmek -

(Fr.) Descendre, tracer 
Örnek: Amud ikame etmek

Dike çekmek. 
ikame et•ek - Koymak -

(Fr.) PJacer 
Örnek: N6betçi ikame et

mek - Nöbetçi koymak 
ikame etmek - Açmak -

(F~) lntente. 
Öraek: Da•a ikame etmek -

Dilew açmak. 
br.._ ~ - Getirmek -

(ı p 

rnek: Beyyine ikame et
mek - Kanıt retirmek. 

ikame etmek - Yerine koy
mak, geçirmek-(Fr.) Remplacer 

Örnek: Ahmedin yerine Meb
medi ikame etmek - Ahmedin 
yeriae Mehmedi koymak 

ikamet ehnek - Oturmak, 
eileımek - (Fr.) Demeurer 

Örnek: 1 - Nerede ikamet 
ediyorsunuz - Nered oturuyor
sunuz? 

2 - Biraz zaman orada ika
met ettim - Biraz zaman orada 
eileıtim. 

ikametgah - Konut 
Ôraek: lkametılb ittiha:ı et

tiğiniz yerde sizi bulumamışlar
Koaut ettij'in~ yerde ıizi bu
lamamiflar. 

ikan - Sajbili 
Örnek: Bu meseledeki lra

naatim mertebei ikana vaaıl 

olmuıtur - Bu aorumclaki kanı
;ua aaj'bili derecesiae var
mııtır. 

ikaz etmek - Uyarmak, 
uyandınaak • 

Örnek: Ben biç 6yle bir zan
•• tlüımemiıtim, bereket ver
ıin beni ikaz ettiniz - Ben hiç 
öyle bir sanıya dütmemittim, 
bereket •ersin beni uyandır
dınız (uyardıaız) 

Milteyakkiz - Uyanık, tetik 
Örnelc: Her işte gayet mü

teyakkız :ıulunmalıdır - Her iıte 
pek uyanık (tetik) ltulunma
lıdır. 

lldaal - Olcay, erıe 
Örnek: ikbale oldup fibi 

itibara kartı da metia bulun
mahdr - Olcay olduju fibi d&f· 
künlüje karşı da dayanılcJı ltu
lunmalıdır. 
İkdam etmek (Bak: Cehd}-

Düıürmek 

İklil - Taç 
İklim - iklim (T.Kö.( 
ikmal etack - Bütünlemek, 

ta•lamak, tümlemek 
Ömek: Bu yazdıfınız Her, 

ti•diye kadar ileri ıilrdlijilnllz 
diitünceleri ikmal ediyor - Bu 
yazdıj'ınız eaer, timdi ye katlar 
ileri atır.l&jtah diflbaceleri 
ltütGalüyor (tamlıyor, tümllyor) 

ikna etmek - Ka•ıtmalı, 
kandınaak 

Örnek: 1 - Ortaya konu de
liller beni 1'u itin aabbatiae 
ikna etti - Ortaya konan ta
nıtlar '-eai bu itin doj'ruluiuaa 
k•aıttı. 

2 - Bu meaelede yahuz 
beai ikna etmek klfi deiildir
Bu sorumda yal•ız be•i kaa
dırmak yetmez. 

ikrah, iatikrab - Tikaiaç 
Ömek: Y apbiı mu.ayiri ah-

llk hareketler bana ikrah (ia
tikrab) -.ertli - Y apbiı yanbah
IAkaal hareketler bana tikıinç 
verdi. 

ikrah etmek, istikrah et
mek - Tiksimek 

Örnek: Ortalıkta hüküm •6-
ren ahlaksızlıktan ikrah ettim -
Ortalıkta büküm siiren ahlak-
11zlıktan tiksindim. 

ikram (izaz) etmek - Aiır
Ja.nak 

Örnek: Misafiri •anlamak, 
Türklüiün hiç kaybetmediii 
ilicenaplıkJardan biridir. 

ikrar etmek (Bak: itiraf) -
Söylemek 

Örnek: Hem kalbiyle iman, 
hem de liıaniyle ikrar etti -
Hem yüreğiyle i•aadı, hem de 
diliyle söyledi. 

İkraz - Ödünç, ödünç Yerme 
Örnek: Bana ikraz suretiyle 

gösterdiiiniz iyiliii unutmam
Bana 6dünç verme yoliyle ıös· 
terdijiniz iyiliii uautamam. 

ikraz etmek - Ôcliiaç wu
ek 

rnek: Siıe şu parayı hir 
ayda ödenmek üzere ikraz edi
yorum - Size fU parayı bir ayda 
6de•mek liHre ödünç ( ltorç ) 
verıyornm. 

istikraz - Borç, borç alma 
Örnek: Bu istikraz itini başa 

çıkarabildiniz mi? - Bu borç 
(borç alma) itini ltaıa çıkara
bildiniz mi? 

lkair - lkair 
iktibas etmek - Almak 
lktida etmek - Uymak 
iktidar - Erk 
Ôrnek: Bir millet için ikti

dann hududu ve miyan ola
maz - Bir ulus için erkin sınll'ı 
ve ölçüsü olamaz. 

Muktedir - Erkmen 
Örnek: Muktedir bir adam 

eline aldığı işi başa~abilen 

adamdır • Erkmen bir adam 
eli.e aldıiı işi baıarabilen 
adamdır. 

Mevkii iktidar - Erke 
Öraek: MeYkii iktidara aeçen 

fırka her ıeyden evvel memle
ket me•afiini diltlineltilmeli -
Erkeye geçen parti, her ıey
d en 6nce ülke faydalan•ı dn
tünebilmeli. 

iktifa etmek - Y etrinmek, 
yehiamek, yeter bulmak 

Örnek: Bin türlü •ütkillib 
iktiham ile emelimize doj'ru 
yürüyelim - Bin tiirlü gllçlüj'e 
aıstns gererek umayımıza 
doiru yilrilyelim - lia türlfi güç
liijtı liatererek u•ayımıza 
dojru yllrilyeli"'D. 

İktiran etmek - Y akJatmak 
(karara) ltatlanmak 

lktiaab - Edinç 
Ômek: lktisabın bir çok yolu 

vardır, fakat bu yolun muhik 
oJmaıı lizımdır - Edincin bir 
çok yolu vardır, ancak bu yo
lun haklı olmaıı gerektir. 

lktiaab etmek - Edinmek 
Örnek: Türk vatandaıhiını 

iktisab etmek için ecneltiler 
bir takı• merasimi yeri•e re
tirmelidir - Ttirk vatandqbiıaı 
edinmek için yatluyrular bir 
takun t6renleri yeriae Ketir
•elidir. 

M&kteaebat - Edi~ler 
Ônaek: lracla Ye A nupadaki 

mllkteHbab bu İfİ bafanaaıına 
klfülir - Burada ve A•rupadaki 
ediaçleri bu İfİ ltaıar .. mna 
yeter. 

lktııacl ( Bak: taaarnaf ) -
Ekoaomi 
İkbaad etmek (Bak: taurruf 

etmek) 
lktandi - Ek .... ik 
lktitaf etmek - Dermek, 

devtirmek 
Örnek: Meninizin aemeratun 

iktitaf etmek umanı 1relmittir
Çalıımalarıaı:ıın ye•itleriai der
mek (dev9irmek) zamanı ıel· 
mittir. 

lktıza - Lüzum (T.K6.) 
Hasbeliktıza - Lüzumwulan 

dolayı 
Muktazi - Lüzumlu 
ili etmek - Yükseltmek, 

yüceltmek 
Örnek: Türkün nam•aı ve 

li•aııaı ili etmek vazifcmizclir
Tyrkün namını ve bayraiını 
yilkıeltmek (yliceltmek) borcu
muzdur. 

İliç - ilaç 
Tedavi etmek - Eyilemek, 

bakmak. 
Örnek: Tedavi etmek vazife-· 

sini deruhte ettiriniz basta -
Batkmak ( eyilemek ) ödevini 
üstünüze aldırınız hasta. 

ilim - Belkin 
itam etmek - Bildirmek 

(Bak: Teblii etmek) 
ilin - Bilit 
Örnek: Gazeteye bir ilin 

Yerdim - Gazeteye bir biJit 
•erelim. 

lı&n etmek - Bilitaek 
Ömek: Herkesçe malum ol

ma11 için ilAn edilmesi mukta
zidir - Herkesçe bilinmHİ için 
bilitilmeıi lüzumludur. 

İllnı harbetmek - Savaı 
açmak (Bak: Harb) 

lıa•e - Ulama 
Örnek: Tarama derıisine bir 

ilive yaparak bütün tashih ve 
ilhakları toplıyacaiız - Tauama 
dergisine bir ulama yaparak 
bütün düzeltme ve katmalan 
toplıyacaiız. 

ilave etm-ek - Ulamak 
Örnek: Şunu da ilive etmek 

isterim ki - Şunu da ulamak 
isterim ki. 

ilca (Bak: cebir, se•k) - Zor 
zorlama 

Örnek: ilcayı ahval ıi1e bu iti 
yaptıiımızı söylemek iıterim -
Hallerin zoru ile bu iti yaph
itmızı söylemer iaterim. 

İlelebet - Hiç bir a .. an 
l (Bak: Ebediyen) 

' Ura (lağv) etmek - Kaldır
mak 

Ôrnek: lııra edilmiş olan bir 
kanunun artık hükmG olamaz • 
Kalchnlmıt olan bir kanunun 
abk bük•li olamaz. 

İlbah - (Bak: ibram, ısrar) 
İlhak etmek - Katmak 
Ômek: Bu müdilriyeti de 

ltirinci mtıdüriyeti umumiyeye 
ilhak etmek muvafık olur -
Bu direktorluiu da birinci ıe
nel direktorluia katmak uyıun 
•lur. 

Mlllbakat - Batlaatı 
Örnek: Bu emirnamenin bti

tlln •ilhaka ta it' annı rica ede
rim - Bu buyrultunun ._ütün 
bailanblara bildirilmesini di
lerim. 

ilhanı - Eain 
Örnek: İlham, İn•aıa ruhunu• 

ulviyat ile bir ittisalidir - Esia, 
i.ıasan ruhunun yükıeklilderle 
bir bailanmasıdır. 

ilham etmek - Eaimek 
Ôrnek: Bu yaztlıj'nuz eaer, 

Nna bir çok fikirler ilham etti
Bu yaı.dıpız eaer ltaaa bir çok 
fikirler eaidi. 

Mlllhem olmak - Eaiamek 
Ômek: Bu mötaleaean mlil

laem olarak fU teklifi dermeyaa 
ettim - Bu oydan Hİ•erek ıu 
laefl'eyi ileri aürdiim. 

ilim - ilim (T.K6.) 
Alim - limen 
Malümat - Bilıi 
MalC.•atlı - BiJıia 
Ukala - Bilriç 
Marifet - Bilim 
Mltebabhir - •u•e 
llka etmek - Bırakmak, 

at•ak 
Ornek: Hıriatiyaalar seaellİn 

bir ıftn6ncle salibi •uya ilka 
etletler - Hırı•tiyanlar yıba ltir 
_rinünde haçı ıuya bırakırlar 
(atarlar). 

ilkah etmek (Bak: telkih et
mek) Atlam 

illet - Derd 
Ilaak etmek - Bitiıtirmek, 

kavuıturmak 

Örnek: 1 - Bu iki varakayı 
birbirine ilsak ediniz - Bu iki 
keadı birbirine bitiıtiriniz. 

2 - iki demir yolunu ilaak 
etmekle büyük bir kir elde 
edilmiştir - iki demir yolunu 
kavuşturmakla büyük bir ka
zanç elde edilmiıtir. 

Ilsak etmek - Yapıştırmak 
(pul gibi feyler) 

Örnek: Elden 1rönderilen 

1 

mektuplara da posta pulu ilaak 
etmek lazımdır - Elden srönde-

1 
rilen mektuplara da posta pulu 
yapııtırmak gerektir. 

ı 
Jltisak etmek - Bitiımek, 

kaYUflDak 

Eşmede 
Yeni yapılan binalar 

730 u buldu .. 
Eşme, 18 (Hususi} - Eşme

de inşaat bütün hızı ile devam 
eylemektedir. Bu&'Üne kadar 
usanılmaz i'ayretlerin ıarfile 
meydana ielirilen bina sayısı 
730 u bulmuştur. Bu rakam 
yalnız ~v deiildir, dükk,n, ma
iaıa ribi ıeyleri de bu me
yaada sayıy~ruı. 

Yapılmakta olan jandarma 
dairesinin ikmaline jaıadarma 
komutanı bay Basri Öktener 
tarafından son derece çalışıl

maktadır: Bu daire de bittiii 
takdirde hükumet binaaınıa da
ha mükemmel bir şekil alacafıı 
tabiidir. 

Kazada hayatı arttırma iıleri 
etrafındaki çalışmalar da ıa
yanı memnuniyettir. Cuma gün-
leri top efıl~nceleri, domuz a•
larl yapılıyor. Geçende yapılan 
bir sürek avında da birçok 
muzır hayvan öldürülmüştür. 

Bu küçük kasaba ökonomi lta
kımıpdan reridir. Bu da ti•
diye tleiin körfezde kal.lıiı 

içindi. Bu itibarla yılların mu
hite yüklediii fakrü halin ya-
vaş yava9 daiıhlmasına çalııal
maktadır. 
Fakir çocuklara yardım 

Etme, 18 (Huıusi) - Jan
darma kumandanı bay Baari-
nin bimmetile 45 kadar fakir 
mektep yavruıuna elbise ya
pılmıştır. 23 Nisan çocuk ~ay
ramı ıünü temıil edilmek ilze-
re büyük bir hazırlık yapıl
makta ve piyes ezberlenmek
tedir. Bayramın çok neı'eli 
reçirilmesine çalışılacak, Etme
ye bakan gözlerin takdin çe
kilecektir. 
Eıme, 18 (Hususi) - Kaza

da ve cİ•arında bu yıl ~kim 

vaziyeti iyidir. Ova yerlere 
nisbetle mahsulünü ieç idrak 

eden Etme muhiti hasadın ne
ticesinden tamamen emin bu
lunuyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
etmit bir halde doian iki hem
tire - Birbirine bitiımiş bir hal
de doian iki kız kardet. 

2 - iltisak etmit olaa de
miryolluı - KaYUflDUf olan de
miryolları 

lltiaak etmek - Kaynatmak 
(kemikler için) 

lltiaak hatları - Ka•ııt kol
ları 

Öraek: Bu iki büyük demir
yolu bir çok noktalarıadaa il
tiaak hatlarayle birbirine rapt-
edilmiıtir - Bu iki büyük demir
yolu bir çok aoktalarından kav
pt kollariyle birbirine baj'lan 
IDlfbr. 

htiaak noktaaı - Ka•tıt nok
tası 

Ömek: T oros de•iryoliyle 
Ankara demİl'yolunua iltiaak 
aoktaaı Eskiıehirdir - T oroı 
demiryoliyle Ankara demiryo
lunun kavııt noktall Eskitehir
dir. 

Mülisık - Bitişik, kavuıuk 

Onergaler 
Kılavuz sözleri üzerine, her 

listenin (Yeni Asır) da çıktı-
iından başlamak üzere bir ay 

.. içinde, istek edenler yeni bir 
önerge ileri sürebilirler. Bun-
lar T. D. T. C. Gnel katipli
ğine şu şekil altında gönderi
lecektir: 

Osmanlıca . . . . . kelimesi· 
ne Kılavuzda ..... karşı
lığını uygun ( yahut : yeter ) 
görmüyorum. 

Sebebi : (kısaca) . 
. . . . . . . . . . 
. . . . .. . . . . . 
Önergem şudur : . . . . (1) 

imza 

J> Uıım'ltl lıll' öm•ı·tıe 110.~lr·rl mi
li"" ,llfWltı1• IİZl'l'İlll' 1;;,. ~PY Yfl/>I· 

'""'' acaldır. 

~ 

aı Nisan•••• - =--
Ölüm cezası 

Uşak, 20 (A.A) - Simavın 

Kınk kavak köyiinden Ali oj'Ju 
Hüseyin hakkındaki ölüm ce
zası buaabah saat 3 tc infaı 
edilmiştir. Hüseyin evli olduiu 
halde başka birisinin kansı ile 
9.nünasebatını engelsiz yapabil
mek içim ve aonradan evlen· 
mek çarelerini aramak mak1&
diyle kadının kocasını öldür
mekten suçlu idi. 

Karlar eridi 
Kara, 20 (A.A) - Ayl;ardan· 

lteri karla artülü olan bu ba
valinin her yerinde karlar eri· 
miş her tarafta ekim itleri 
başlamııtır. 

Blleclkte yaımur 
Bilecik: 19 (A.A) - Bir haf

tadır bütün vilayet mıntakasına 
yıllardanberi rörülmedik lte
reketli olaca;ıntl.an köylü se· 
vinç içindedir. . 

Konya tehir mecllsl 
Konya: 19 ( A.A ) - Şehir 

meclisi çalıı•alanna aoa 'Wer
miıtir. Meclis 1935 ıehir bütçe· 
ıi~i 195000 Jira olarak kabul 
ebniıtir,. 'cumhuriyet •eydanın· 
de bir cumlıuriyet ailtuıiu diki· 
lecektir. 

Konya: 19 ( A.A ) - Şehri· 
mizde bir athspor kultıbll te· 
ıekkül etmiıtir. Kulüp idare 
heyetini aeçmit ve faaliyete 
aeçmiştir Şehrimizdeki öç ıpor 
kulübü federe edilmiıtir. 

Bir maç 
Bafra, 20 (A.A) - Samıua 

Yapraksporla Bafra Gençler 
birliji araaında dön ıehrimiıd• 
yapılan maçta Gençler birli;i 
3-0 ıalip i•lmiıtir. 

14 bombardıman 
• 

tayyaresı 
Berlin, 20 ( A.A ) - Hitlerin 

46 ıacı yıld6nümll m'liaaaelte
tiyle harbiye bakanı yanıada 

deniz ve bava kuvvetleri baş• 
kaalan ile birlikte tebrikte bu• 

luamut ve ortlunun aadakat 
yeminini tekrarlamııbr. 

Eaki muharipler cemiyeti bat 
kanı miralay Reiahard hediye 
elarak Hitlere 14 bomltardt• 
maa tayyare1i verm:ıtir. 

Amerikada 
VAŞiNGTON 20 (A.A) -
Reiaicumbur B. Runelt ela· 

tarı ticaret meselelerini tetkill 
etmek üzere ticaret, ziraat •• 
mesai bakaalarıadan mtlrekkep 
ltir komiııo• teıkil etmiatir. .............. ········'··········'· ·····' 1 ki kadın •r••ında 

AlaancalcMeludiye cadde.ir 
de titlia amelesiadea Ha.., 
kızı f atma ile tütnn ameloİJI'" 
dea Ahdullab kızı Naitle bir 
alacak meteleainclen kavra et· 
mitler Ye Naide, F atmamn lta1111ı 
çekiç ile yaraJamıştır. 

Ölümle tehdit 
Servilimetcitte börekçi Meb· 

met oilu Bopıak Ahmet .. , .. 
ho, olduju halde Muatafa ot· 
lu Osman Kadirin kahvesi•• 
gitmş ve kahvecinin yaka1111· 
dan yakalamış ve ölümfe teb· 
dit etmiıtir. Zabıtaca tahkik•'" 
ta baılanmıthr. 

B . ledlye memurunu 
DtivmUfl•r 

Emirler çarıısında vazif• 
rörmekte olan belediye zabıt• 
memuru 2 numaralı Oıın•" 
oilu bay Cemal, Rizeli seyar 
g~vrekçi Musa oğlu Şakir ta: 
rafından üç gün i,ine m•P1 

olacak derecede dövülmüştür. 
Ta,ıa yaralamıf 

Als•ncak Borno•a caddesin" 
de seyyar saz satan Acelll 
Riza oihı Meh•et ile Acelll 
Ali oğlu İımail, bir alacalı 
meselesinden aralarıncla çık•• 
kavia sonunda lsmail, Meb'" 
medin baıını tatla hafif auret• 
te yaraladıjmdu yakala•• 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru 13 nisan-

da (doğrul Malta, Anvers.Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burı limanJar1 için yük ala
caktır. 

HERMES vapuru 16 nisanda 
limanımıza ıelip yükünü boşalt
bktan sonra Bur~as, Vama ve 
Köstence Jimanlan için yük 
alacaktır. 

STELLA vapuru 21 nisanda 
ıelip bir mayısta Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham-
burı limanları için yük ala
cakbr. 

HERMES vapuru 4 mayısta 
ıelip 9 mayısta Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala-
cakhr. 
SVENSKA ORlENT LINIEN 

IRIAND vapuru 2 mayısta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Gdynia, Dantzij'. Gote
lturl', Oılo ve t.kanclinavya 
limanlanna hareket edecektir. 

SAMLAND vapuru 14 nisanda 
Rcttterdam, Hamburg, Kopen· 
hage, DanW., Gdynia, Gote
burg, o.Jo ve t.kanclinavya 
&manian için vük alacaklar. 
,ıATIONAL STEAM NA VIGA 

TION Co. OF GRECCE 
tzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 30 nisanda 

( Doin ) Nevyork 'için yük 
• aJacaktar. 
'5[RvtCE MARlTIM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
'8r muntaz am sefer. · 

PELES vapuru 26 mayısta 
(seJip 27 mayısta Malta. Baı· 
\lelon, Marsilya ve Cezaire 
'hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 1 
mayısta selip 2 mayısta Malta, 
Ceılova M....U,. ,Baraelon ve 
C.~re hareket edecektir. 

ıllndaki hareket tarl1deriDcle 
ki değişikJilderden acenta mes
aliyet kabul etmez. 

Fazla tafsiJit için ikinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
itinası arkasında FRA TELU 
SPERCO vapur acenteliğine 
mlracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

. v. Oliver Ve Şü. VAPURCULUK TORK 

W. F. H. Van Der LIMITET ANONiM ŞiRKETi 
Zee & Co. Vapur Acentesi ızMIR ACENTELll;I 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE CENDELI HAN BiRiNCi s A K A R y A 
MOREA vapuru 15 nisanda KORDON TEL. 2443 Vapuru Her PAZAR 

bekleniyor. 18 nisana kadar DHE ELLERMAN LINES L TD. günleri saat tam te de 
Anvers, Rotterdam, Hamburg RUNO vapuru nisan sonUllda hareket ederek PAZAR-
ve Bremen için yük alacaktır. Londra, Hul ve Anversten ge-

DELOS vapuru 30 nisanda lip tahliyede buluaacak ve TESI glinleri saat tede 
bekleniyor. 2 mayısa kadar ayni zamanda Londra ve Hull lstanbula vanr. GALATA 
Anvers, Rotterdam Hamburg için ytik alacaktır. RIHTIMINA YAN AŞIR. 
ve Bremenden yük çıkaracakbr. ALGERIAN vapuru mayıs Ayni vapur her pertembe 

DEN NORSKE MIDDELHA VS başlangıcında Liverpool ve ıünleri ıalata nhtımından 
LIMJE D/S D/S Spanskelinjen Svansea'dan beklenmektedir. tam saat 16 da hareket ede-

OSLO DEUTSCHE LEV ANTE Line rek CUMA ,nnn saat 16 
BOSPHORUS vapuru 16 ni- ANGORA vapuru 25 nısan- da lzmire vanr. 

sanda bekleniyor. Dippe Hay- 1 da Hamburg, Bremen ve An- Fazla Tafsilit için: Bi-
f N l. l .. k vcrsten beklenmektedir. n'ncı' Kordonda 92 numara-a ve orveç ıman anna yu NOT V" t t 'hl . 

: uru an en ve d l li v • ıı alacaktır. 1 . . 1 • .. . , 

1 

a zmir acente gme mura-
SERVIDE DİRECT DANUBİEN v.apur ann ısım .en uzenne mes u caat. Telefon 3658 

TUNA Hattı lıyet kabul edılmez. lıiiiiii.lllİİiiiiıiıilıil ___ _. 

ATID vapuru 14 nisanda 1 
bekleniyor. Budapeste, Bratis
la va ve Viyana için ytik 
alacakbr. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

NORBURG vapuru 24 ni
sanda bekleniyor. Anvers,Rot-
terdam ve Hamburı limanla
nna yük alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHlP 

CORPORATION 
EXMOUTH vapuru Halen 

limanımızda olup Nevyork, Fi
ladelfiya ve Baltimor limanları 
için yl\k alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 ma
yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
Hmanı için yük alacakhr. 

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

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Göz Hekimi 

MitatOrel 

Ademi iktidar 
-VE 

\,. okitsiz ilıtiyarlık 
HORllOBIN 
H b• t hl 1 • • Erkeklerde ormo 10 a et erı. vakıtıız ih-

tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel ıevşek
lijini tedavi eder. Tafsilat için lıtanbul " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat,, 

Her eczanede bulunur. Flatı teo kuruttur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21 - 40 (376) 

"------------------------..,, 

i 

Adres - Beyler Numan ~ 
Zade sokağı Ahenk mat- ~ 

' baası yanında. "-
1 Numara: 23 

1 Telefon: 3434 
12-26 (229) 

_aıı~ı .. IMllJISllMl_. .. IN -Eczacı başı 

S.Ferit 
Kolonva ve 
Esansları 

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

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

İsimleriyle onları herkes 
takdirle tanır. 

Bu isimlerle bu kokuları 
kimse yapamaz. Y akm isim
lerle taklitJerimi red ed p 

S. Ferit 
İsim ve etiketine dikkat 

ediniL 
Um. cRpo: 

S. Ferit Şifa 
Eczanesi Hlk6met ıırası 

'"1mum IJeposu 
Sulu han Cıvannda ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

Ticarethanesidir. 

Eczacı Kemal Aktaş 
KOLONYA VE ESANSLARI 

Eczacı Kemal Ak
taşın 30 senelik kol kuculuk tecrübelerini 

ı ve kolonya ve eıans
cıhktaki mutahasaıs 
oluşunun işte ese .. Jeri 

Gönül, bahar çi
çeği, altınruya, fulya, 
yasemin, sonhatıra, 

leylak, akıamgüneıi, 
amber. 

M11ğla Sıhhat ve içti ..,. ai Muave
net müdürlüğünden: 

Zarif, sabit, 
ince koku 

Aşk, füsün, 
sehir ve cazibi 
kokular. 

6,000 lira muhammen bedel iJe Muila Memleket hastanesine 

almacak .. Simens Tüto " Marka Rontkcn makinası 2 Nisan 1935 
Glnlemecinden itibaren bir ay müddetle açık eksiJtmiye konul
•uttur. 2/5n935 tarihiae miiaadif Çarşamba günü saat 16 da 
YilAyet makamında ihalesi icra kılınacaktır. istekli olanların 
praitini anlamak için Viliyet Genel meclisine müracaat eyleme-
leri il•n olunur. 10-TS-21-26 1049 (499) 

lzmirin şerefi ol
muttur. lıtanbul sa
tıı merkezi Beyoilu 
T okııtlıyaa sırası 
A vestidis maıaz.ası 

Bu kokuları kim-

lzm İr Defteı darlıgv andan · se yapamıyor, yapa-
• maz, yapamıyacak, 

laiainin vefl'İ borcuadan ötürü tahsili emval yuuma ıöre taklit edilemez, isia
. ea Donanmacı aahalleainde Namık Kemal ıokapda feri alınamaz, açık 
uyıh dlkkb tarihi illlldan itibarea yirmi bir ah müd- olarak yalnız Hilil 

~"llılllılia çıkanldl;ıaclaa pey ıüraek istiyealerin Defterdar- eczuuiade satıhr. 
~~lllllla. bl.._ ailrac:utlan. 3-9-15-21 .. .961. _ {454) _ . 

Anneler çoçuklarınız için ilk m•m•r• 
A. • 

LAKTI~ 
ile batlayınız. 

Çocuk haıtalıklan mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti husuıiyede hazırlanan 

LA k • Çocukta hazımıızhk, 

a tın sancı, ishal ve ku~a~r 
varsa onları gıdenr. 

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

LUTFi KROM 
E('ZA DE/JO.S I , 

Kınklık, bq aınsı 
ve bilhassa 

SITMAYI 
karşılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

alımz. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sonnauz veya sizde bir tite ahaız 
Her ecz•nede v•rdır 

' 
PLATT 

Makina F abrikpının 

AMD R ÇIKRIGI 

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

Adres: 

G. D. GIRAS 

, 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No. 24t3 P. K. No ..... 12MIR 

lzmir mıntaka Saa'at mektebi 
miidürlüğiiode : 

120 metre elbiselik yerli mıh kumaı 15 ıün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuıtur. Ôraek mektepteclir. Vermeye istekli 
olanların tırtname ve önaeii ıörmek üzere herıün mektebe ui: 
ramalan ve muhammen bedeli olan 588 liranın yüzde 7,5 muvak
kat teminatı 44,50 kuruşluk bir ulusal banka mektubiJe tirket 
adıaa ıeleceklerin ticaret oduındaa verilmit belıe ve aümunı
lerile birlikte ihale ıtlnii olan 1 Mayaa 1935 palemesine ruıel•• 
Çarpmba 2'lnil Nat 11 ele Vilayet Eacilmenine ıelmeleri ilin 
oluaur. 1108 (542) 

-·~ iZ M iR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve l!~abrikaeı: lzmi rde Halkaıuoardadır 
Yerli Pamulundan At, 1 t111•are, KiJpekbaf, Det11rmen, 

Gegtk· ve Leglak Marltalaruıı IJaYl her nevı KabOt bezı 
imal eyl.,mekte olup malları A nopaıua ayal tip meoHu 
catma faiktir. 

'l'elefon RO. 2811 we 308'1 
'l'elpaf adresi: Ba~r&k iamh 

(H 1) Per. 


