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Mamulah Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

<Aw1/Hu·iyetm Ve Gumhurıyet Eseı·üıin BeJ~<;isi, &waJılan çıx:ar Siyasi Gaeetedir Yeni Alır matbaasında basılmıştır. 

Birbirile 
Kaynaşan 
İki bayram 

........ 11 

Buiün ulusal eıremenlik (ha
kimiyet) laayramı ile birlikte 
~ocuk hafta.sının da iirişini 
kutluyorux. Türkün en sevgili 
llküıllnü yaşatan bu iki bay
ram, kdplerimizde ne kadar 
coıkunluk yaratsa yeri vardır. 
Ulusal cıcmcnlii'in (hakimiye
tin) bize neler kazandırdığını 
i'Özönüne ıetirince bugünün 
değerini daha eyi anlarız. Ulu
ıumuz alınyazısını kendi eline 
aldığı ıün kurtuluş yolunu 
buldu.Atatürkün eısiz önderliği 
altında ulsal andlaşmanın ye
nilmezliğini iÖsterdi. Tarihinin 
medeniyetlere beşik olan bol 
ışığına kavuştu. Sanıkalan (hu
rafeleri) çiğnedi. Geriliğe isyan 
etti. Heryanda sayılan bir var
lık oldu. 

Çoçuk haftasının da bu yüce 
sı-üne rastJayışı çocuga verilen 
değeri göstermek içindir. Ço
cuk bugünün de )arının da en 
büyük konusu ( mevzuu ) dur. 
Bütün uluskmn, y~r yüzünde 
yeni bir düzen kurmak için CO:i

lrnnlu1' dalgaları içinde yüz
dükleri sırada,rözlcrini sonrasız 
yarınlara, çocuia çevirdikle· 
rini görürüz. Bu duyarlık ye
rindedir.Zira çocuk, üzerine tit
renilen davaların temelidir. 
Yann, onun rözlerinde ışıldar. 

Türkiyede çocuiu be•İmse
ycn, ırözeten, kııkanırcasma 
'even rejim cumhurlukla baş
lar. Ondan öace hanii varlıiı
mızın deieri var4'ı ki çocuk ta 
düşünülsün... Eskiden bakım
sızlıktan ilui 2tlen çocuk 
ölümleri devleti dütündüren 
sorumlar arasında yer almazdı. 
Onua için çoialmıyorduk. Bat
kaları, 50 yılda iki kat ar
tarken biz yerimizde sayı· 
yorduk . Şimdi böylemiyiz ya? 
Nüfusumuz yıldan yıla ar· 
hyer. Çocuk ölümleri azal
dıkça aı.almııtır. Bununla be
raber her4eyia yapıldıiını iddia 
etmek iülünç olur. Bu İf dev
letçe ve ulusça başanlacaktır. 
Çocuk haftasının bütün yurd· 
daşlara hatırlattıiı ödevler 
vardır. Bu hafta sadece çocuk
larımızın sevincini yaşatmakla 
kalamaz. Hayat kadar tath olan 
bu sevinç yanında yavrularımızı 
nasıl yetiştirmek, yarma na!nl 
hazırlamak gcreklij'ini de dü-
tünmelıyiz. Gelecek soyların 
fizyolojik · bakımdan sağlam, 
i!Üzel olmasını, yılmaz bir ener
jiden, olgun bir karakterden 
fÜÇ almasını isteriz. Bu var
ııya ulaşmak için, her evde 
bakım zihniyetini kökl~ştirmek, 
miniminilerin ahlak yapısıni 

özenle işlemek, yuvaJarm eksik 
bıraktıklarını okulalarda ta
mamlamak, fizyoıojik düşkün-
lükle, yok~ullukla savaşmak, 
çocuğun karakterini rapan 
cevherleri göz önünden uzak 
tutmayarak özlüiünü bulmasına 
yardım etmek 2crcktir. Müte
fcbbis, duyırulu, ödevscver, yü-
küm tanır, yılmaz bir iençlik 
ancak böyle yetişir. Çocuğun 
hızını kcsmekten,herşeyi öğren
me merakını sarstmaktan, hele 
h.ürriyet ihtiyacına karii yer
&iz yere cn~ellcr çıkarmaktan 
sakıaahm. Bu cevherleri nrimli 
ve faydalı kılmak elimizdedir. 
Çocuğu kendi zevkimiz için 
dciil, çocuiun faydasına ola
rak H•elim. Yarını kucaklı yan 
unıutlarımı11n o küçücek ellere, 
~ mini mini baılara dayandı
llbı bilelim. Bu inan. icimiıde 

1 
Bu garistanda isyan 

Kabine teşekkül etti fakat ömrü 
çok ;kısa olacaktır .. 

Sofyada nezaretler askeri müfrezelerin nezareti 
değildir altındadır - Vuruşmalar eksik 

Bulgar ı.~lt>ı ıle me-gul olau Ct!neın·edel.i Balkan 11w1·alihaslm·ı 
'l'. lf .. tras - 'Eitulesko - J1otiç - Politis 

İ~tanbul, 22 (Hususi) - To- J bilecek bir kabine olarak gö-
.şefın zorlukla teşkil ettiii Bul- zükmiyor. Belgrat askeri mc-
aar kabinesinin mevkii kuv- hafili Bulgaristansız da Balkan· 
vıtli i'Örülmüyor Yeni kabine Iarın emniyeti temin cdilebile-
tamamcn orduya dayanamıya· ce.ii kanaatindedir. 
caktır. Zira askeri çevreleri isyan mı vardır? 
tatmin etmiş bulunmuyor. fstanbul, 22 (Hususi) - Se-

Buhranın daha vahim bir su- linikten 2elen telgraflar Bul-
rette yeniden patlak vermesi garista:nda isyan çıktığını, hatta 
çok muhtmcldil'. ordunun takibatına uirayan 

Balkan misakı bazı Bul2ar zabitlerinin Yuna• 
lıtanbul, 22 (Husuıi)- Bel· topraklanna iltica ettiklerini 

ırattan bildiriliyor: T oşef ka· bildiriyor. 
ltineıi Balkan andlaşmaıımı Buliaristanda şiddetli ted-
1aklaımak siyasasını takip ede- birler ahn•ışbr. Sofyada ne-

Bulgar 'kralı Boı·is 
zaret binaları bütün posta ve 
telgraf bin ları askerin nezareti 
altında bulunuyor. 

Kabine nasll 
teşekkül etti 

Sofya, 22 (A.A) - B. Andre 
T oşef nihayet kabineyi teşkile 
muvaffak elmuştur. Birinci de
fasında bunu bapramacLjJ 
halde kral Boris kendis:ni bir 
deneme daha yapmaia ıevket-
mişti. Yeni kabine şu kimse
lerden mütt~ekkildir: 

Dıı itleri bakanı Köse İvanof 
İç iıleri b°'kanı erkanıhar-

biye reis muavini ıeneral 
Atanaaof 

Sonu 4 füıcii say{ ada 

Bugünkü Bayrani ... 
Kamutayın açılış bayramı ve 

Çocuk haftası nasıl kutlulanacak 
1 - Kamutayın açıbıı •• 

çocuk haftası bayramları 23 
Nisan 935 Salı 2ü•ü yapıla
caktır. 

2 - 23 ,.e 24 Nisan Salı Ye 
Çarıamba ı:ünlerı okulalar ka
palı bulunacaktır. 

3 - Kamutayın açıhıı ber 
oklada sabahleyin talimatna
menia iÖıterdiii yolda kutlu
lanacak ve o ırünüa çocuklar 
tarafında• duyulmasına •e ya
ıamasına çahıılacaktır. 

4 - Her okula talebeıO.ia 

araları•dao seçecekleri birer 
çocuktan 36 kiıilik 6 kafile 
arkadaşlan adıaa Valilikte Va
li General Diriki kıılada Ka
mutay Bay Rasimi, Belediyede 
Baıkaa Bay Dr. Uzu, Cum
huriyet Halk Partiainde idare 
Kurulu Bakaaı Bay Do;am, 
Halk vinda Halk eYİ Baıka
nıaı Ye Çocuk Eıirsreme Kuru
munda İdzrc Kuruluau ıörerek 
Kamutayın açılması •• çe-

23 .ı.Vi3am yaşılianlat· - Souu 6 ıucı 3ahifedt -
········································································································~·························•!. yer ederse yurdumuzun yilzü valarına &ozlerimizi çevirme !arımızı clafıtan çecUk, yurda 
bir kat daha şcnleair. haftasıdır da.. Oalarıa &elir omu:dann.lm taııyan çocuktu. 

Çecuk haftası, çocukları eıir· kayDaklannı çoialtmak, çocuk- ~ar:::u.::Y~au, a-
ıeme derneklerine, mekteple- lana acılarıaı diadirmektir. Ya- u ... k iM ~armı k...:!k';: 
ria yardım kolJarına, ~ocak yu- YalanmıZJ .-lenclina, kayıw- ı .. Tlııl.9' •ll9ba 

n 
Berlinin siya i ıııanevrası 

Alman Protestosuna 
Londra değer veriyor 

B. Litvinof ile B. Laval arasındaki . 
müzakereler inkıtaa uğramıştır 

LoJtdra, 22 (A. A) - Loadra Avrupanın sulhu korumak hu-
aueteleri bu sabahki nüsha· ıusundaki müşterek &rzuau 'fe 
lan da ncırettikleri yaz:ılarda iradesi karşısında ı:-crilemiş iÖ-
Alman protestosuna biiyük bir rünmüştür. 
ehmmiyet atfetmekte- -~~~ 
dirler. Bu sıazetelerin 
fikrine iÖre Alman hü
)dimeti şimdi bab dev
letleriyle yenide• faal ı;:u~v...::;., 

mUzakuelere batJama
lsdır. 

Almanların 
• yası oyunları 
Praır, 22 (Hususi) -

. Çeıke Slev•o raıete
.Hıc sıörc Almanlann 
doiu paktı meaelesi11de 
noktai nazarlarından r•-
ri dönmeleri muhte•el 
deiildir. Londra ve Pa
riıtı m&vcut kanaata 
ı&re Almanların tatbik Bay Litvinof 1:t Bay Lm al 
ettikleri ıiyasi bir .. -.kUlcen Müzakerat lnkıtaa uğradl 
oyua11ndan ibarettir ki mak· Moıkova, 21 ( A. A) - Tas 
aatlan vakıt kauamaktır. ajansı bildiriyor: 

Bay Litvinof ile hay LaYal 
aruındaki müzakereler iakitaa 
uj'ramııtır. 8ay LitYİnof Halk 
komiserleri heyetine raporunu 
vermek üzere Moskovaya da
Yet edilmiıtir. 

KidoYi NoYİ•İ ıra:ıeteai•e ır~
,.. de A.lmaalan• muhayyel ta
.iutlan ltanı ae••r l.ir tema
yUld'"ea ziyade bir oyuadur. 
Untitulmamalıdır ki Almanya 

Kavala divanı harbi . . -. 
General Kamcnos'la yedi zabiti 

İdama mahkum etti 
Seliaik, 21 (A.A) - Ka

yafa aıkeri mahkemeıi Bulgar-
iataa'a sıjıamıı elaa iıiler 
bakkıada hlk•Gaü ••rmiı Ye 

bunlardan 0taw111 gıyaben 
idama, albımı mtiebbet lıapae 

mahkum etmiıtir. 
lıtanbul, 22 (Hueusi) - K•

vala divaaı harbi Bulguiataa' • 
kaçan General Kamenoı'la 
yedi 'büyük rüt'b~li %&biti iaa
ma mahküm etti .......... 

Japonyada müthiş bir zelzele 
oldu. 2295 ev yıkıldı 

Tokyo, 21 (A.A)- Fermoı adaıında bir zelzele olmuş 742 kiti 
&lmüt 2979 kiti yaralanmııbr. 2295 ev yık1lmıı1 harap olmuı " 
2348 ey de. zarara utramııbr. -
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Uyuşturucu maddeler 
İdare afyonların toplanması şekli 
Hakkında bjr tamim gönderdi 

Uyuşturucu maddeler inhisan 
bütün afyoncu mıntakalanmız
da badema afyon Sütlerinin 
ınüstahsillcr tarafından ne su
retle toplanması ve saklanması 
la'l.lm ge cceiini iıah eden bir 
tamim dağıtmııbr. 

Bu hareket memleketin her 
taıl!fında henüz aynı evsafta 
ye bilhassa matlup evsafta af
yon toplanmamakta olmasından 
ye bir takım afyonlarlmızın 
harice güçlükle satılmasından 
batta hiç satımamak tehlikesi
ni gösterdiiindea ileri gelmek
tetıir. 

Akvam ccmiyetiaia aldıiı 
tedbirler neticesinde rittikce 
daralmakta olan ••tıı piyasa
larında badema ancak keyfiyet 
itibarile eyi Y• temiz olan af
yoaları. sablabileceii düşünü
lirae bu tamimin luzumu teba
rüz eder. 

Köylülerimiz ıeliıi pz.el •Y
safta af yon istihsal etmeyip 
harici piyasanın dilekleri•• uy
ıcun evsafda afyon iıtihsal et
mek mecburiyetindedirler. Alım 
satımlar ancak bu suretle ko
laylık ka:ıanabilir. · 

Eyi enafda afyoa istihsal 
edilmesi içia inhisar idare.9İ fU 
hususlara dikkat edilmeıini 
tavsiye etmittir. 

1 - Afyon südü alınırken 
haşhaş k Heleri katiyen kazın· 
•ayacaktır. 

Afyon konakıız: ve kepeksiz 
top lanacakbr. 

2 - Afyon istihsalinde çiz
me ve toplama ileti olarak 
Hacıköyde kullanılaa aletle-

Paris panayırı 
Her yıl pariyoalarında bin

lerce müıtahsili birle~tire• bey
nelmilel Parla •f&lltİyoa pana
yıra birleflllİf hilaibıiyetlerin 
bir timsalidir. Filhakika buhra
nın had mahiyetiae ratmen, 
heynelmilel Pariı e~antiyon pa
nayırı 1935 de l:aer zamandan 
daha büyük va daha mtıhim 
o acaktır. 

rin benzerleri kullanılacaktır. 

İnhisar idaresi bütün afyoncu 
mıntakalarda bu aletlerin nü 
munelerini parasız olarak da
iıtmaktadır. Bu ·aletler saye
sinde Hacıköy memleketimizin 
en temiz ve en makbul afyo
nunu elde etmektedir. Bu af
yonlar daha fazla para ettiS?i 
zibi daha çok da sürülmek
tedir. 

3 - Afyon sütüne süt, su, 
yumurta, pestil vesaire iibi 
yabancı hiç birşey kablmıya
cakbr. Bu katklların kaffesi 
afyonun cevherini çoialtmaz
lar. Bilakis bozarlar v~ sabi· 
masına mani olurlar. Köylüleri
miz, afyonları tartıda ağır bas
sın diye yabancı maddeler 
katmaktadırlar. Halbuki inhisar 
idaresi ve hariçteki alıcılar 
afyonun yalnız cevherini hesap 
etmekte ve yalnız buna para 
vermektedir. Katkılara para 
verilmediği giDi, katkılı afyon
lar, cevherleri yüksek te olsa, 
tüpheli addedilerek satın alın
mamaktadır: 

4 - Afyon sütleri katiyen 
demir Ycya teneke kablara 
konıaıyacaktır. Bakır kablarda 
sakla11acakhr. Veyahut temiz 
afyen yaprağına sarılarak ku
rutulacak ve yuirulmadan ol
duğu gibi ve rutubetsiz yerler
de salclanacak ır. Sütler ve top
raklar Jabada tohumu içine 
ko•mıyacakbr. 

Müıtahıiller bu tavsiyelere 
dik'cat ettikleri takdirde daha 
büyük menfaatlar elde et.mit 
olacaklardır. 

İş Bankası 
Panayıra geniş surette 

İştirak edecek 
it Bankası u•um müdürlü

ıündea belediye başkanlıiına 
ıcelea bir mektupta lı Banka
sına merbut müessesatı sana
iyanin bu yıl arsıulusal beıinci 
l:ımir paaayarına ırcniş surette 
iıtirlke karar Yerildiiini ve 
lıtunun içi• icap eden talimatm 
!tokanın İzmir şubeıine ı-ön
derildiii Dildiril•iftir. 

Belediye l,qkanlığı, verdiji 
cevapta ıimdi4ien l'Österilen bu 
alikaya teıekkürle mukabele 
etmittir. 

Karşıyaka suyu 
Karııyakaya isale edilecek 

Yamanlar ıuyu kabulü muvak
kat komisyonu gördüj-ü nok
sanları belediye başkanlıiına 
bildirmiştir. Başkaahk da bu 
noksanları müteahhide bildire
rek bir aa evvel ikmalini iste
miı ve ıeçea her iÜn için 
yüzer liranın kesilmekte oldu· 

Kordon tramvayları 
Alsancak 

Kadar 
hattına gece yarısına 

otobüsler . işliyecektir 
. Elektrik kumpanyası, otobüs seferleri menedilirse 

Konak - Alsancak hattını yapmağa mütemayildir 
V ckiller heyeti kara ile rıh· 

tım idare~inden belediyeye 
devri takkrrur eden Kordon 
tramvavlarınm raylarının şökül
mcsi için bclf..diycce tertibat 
alınmıştır. 

Perşembe günü hattın sö
kölmesinc Alsancaktan başla
nacaktır. Ancak hattın sökül· 
mesile Konak - Alsaıncak sc
f erlerinin halkı müşkülata oğ
ratmasından endişe edilmek
tedir. 

Belediye Otobüsçülerle te
masa başlamıştır. Geceleri sa
at yirmi dörde kadar Otobüs 
seferlerinin teminine çalışıla
caktır. 

• • • 
Nafıa mllcsseseleri komiseri 

mühendis bay Mahmut Ekrem 
elektrik şirketi mukavelename
sini tetkik etmektedir. 

Elektrik şirketinin mukave
lenamesinde mevcut bir kayda 
ıcörc; şirket 'kordon tramvay
larının kaldırılması halinde kor
dona elektrikli tramvay battı 
döşeyecektir. Esasen bu husus 
931 yılında Ankarada tramvay 
şirketi murahhasile bayındırlık 
bakanlığı arasında görüşülmüı 
ve aşağı yukarı şifahi mahiyette 
bir akit yapılmıştı. 

Şirketin mukavelenamesinde 
iki türlü inşaat vardır. Bunlar
dnn birinci kısmı mecburi, ikinci 
kısmı da ihtiyari hatl.adır. Mcc· 
buri hatlar ıunlardır: 

1 - Mecburi Göztepe hattı. 
2 - Mecburi Kokaryalıdan 

başlı yarak Narlı derede hitam 
bulacak olan hat. 

3 - Mecburi: Konak-Bas
mahane-Kemer hattı.. İhtiyari 
hatlar şunladır: 

A - Hükümet - Basma· 
hane, İkiçeşmelik-Arap Hasan 
cadde!!linden geçerek 'Kokar
yalıdan nihayetlenen hat. 

Bütün bunların haricinde hü
kümet an:u ederse Kon.ık -
Alsancak arasında elektrikli 
tramvay için bir hat döşcnıcie 
şirketi icbar eder. 

Nafia müesseseleri komİ!er 

liii araştırmalarını derinleşti· 
rerek ıirlretin yapmaia mecbur 
olduiu hatları tesbit edecektir. 

Haber alındıiına göre Elek
trik şirketi Konak-Alsancak 
hatbnı derhal inşa etnıeie 
mütemayildir. Ancak şirketin 
bu husuıta bau iıtekler ileri 
süreceii zan edilmektedir. 
Bunların başında Kordonda 
Tramvay hattının in~ası halin
de Otobüs seferlerinin derhal 
men'i dir. 

~~~------... ~~ .. ------~--~ 
Bir Mayısta 

-·-
lznıir lstanhul ve 
Ankara ile telefonla 

Göriişeceli 

lzmirle Ankara arasında ya
pılmakta olan telefon tesisatı· 

nın Bornovaya kadar yapıldı
imı evvelki ıün yazmııhk. 
Manisanm fıhakçelebi istasyo· 
nundan başlayıp Bomavaya 
kadar uzatılan telefon yolu 
Bornova poslahanesine bai-lan
mııtır. 

Y ~rmdan itibaren şehrimiz 
telefon şirketi merkezinden baş
layıp Gazi •ulvarmdan geçerclc 
Bornovaya kadar tesisata baş
lanılacaktır. Balıkeıtirden An-
karaya olan kısım da evvelce 
yopıldığı için bir Mayısta lzmirle 
Ankara ve lstanbul arasında 
telefonla görüşmek imkaaı mu-
hakkak ıcörülmektedir. Dün 
tekrar Maniaa ve Balikeıirle 
yapılan ıroruşme tecrübeleri 
muvaffakıyetle neticelenmiştir. 
Mevsuk bir yerden aldığımız 

bir habere ıcöre İzmirle Ankara 
arasınde 3 dakikalık bir görüş
me 100 kuruşa, lzmirle Ma
nisa arasında 25 kuruıa ve 

Kükürt meselesi 
Salahiyettarlar bağcıların endişeleri 

yersiz olduğunu söyliyorlar 
Günün en mühim meselesini 

kükürt işinin tcıkil ettiii ma
lümdur. 

Dün bir muharririmiz Ziraat 
banlcaıı müdürü bay A~kı Ereni 

ziyaret ederek bu hususta Ban
kaca ne yapıld ğmı sormuıtur. 

Bay Aşkı Eren şu izahatı 
verıniştir. 

- Kükürt için mucibi endişe 
biç birıey yoktur. Keçiborlu 

fabrikası müdürü ve Sümer • 
• Bank umum müdür muavini 

bay Osman Nuri ile uzun uza-

dıya ıörüıtük, hesap ettik ve 
müzakerede bulunduk. Netice
de y~karıda söyledijim ıcibi 
bağcılarımızın kükürt hususunda 

hiç bir sıkıntı çekmiyecekleri, 
ihtiyaçlarının tamamen temin 
edilece~i muhakkak telakki 
edihnelidir. Baularının söyle
dikleri ıtibi Keçiborlu kükürtü 
gelecek deiildir, relmiştir. 

Hatti biz bankamıza mensup 
ıubelerle kooperatiflere tevzia 

Piyasada ihtikar olup olma
dıiını Den bile•em, yalnız 
Keçiborlu fabrikasının mey-
dana çıkarıp hem piyasaya 
arzettij'i hem bize verdi~i 
kükürt, bailar için ;matlup ola• 
evsafı haizdir. 

Buau ~özleri ile ıören 
benim 2ibi itana her gün 
itleri içia ıelen yüzlerce bai
cı da söylüyebilir. Bu vaziyette 
tekrar edebilirim ki noksanı-
mızı telifi için hariçten temin 
edilecek bir mıktar kükürdün 
ilivesile memleket ihtiyacı ta
mamen •Üemmendir. 

Bu vaziyette hiç bir baicı
nın na endit•Y• düşmesine, 
Ne de hariçte fazla para ver-
mesine Iüzu• kalmamııtır. 
Bankamız bize meaıup mül

hakabn ve kredi kooperatifle
rinin ib.tiyaçları için ~öz taşını 
da temin etmiş bulunuyor. Bu 
suretle üzümlerimiz yetişinceye 
kadar baiların tehlikeye ma
ruz kalmaları hiç bir suretle 
meY.ı.uu buhsolamaz. 

[ KÖŞEMDEN ) 

Kadınlar 
Kongresi için 

Bizim mabaUede ihtiyar bir 
nine vardır. Ara sıra bize i'e
lir, "azete okurum, dinler, aşa
iı yukarı mütalcalar yürütür. 
Bende koyu koyu onu dinlerim. 

Nereden duymuş bilmiyorum 
dünya kadınlarının yıldızda ! 
toplandıklarını öirenmiş çıka 
geldi . 

- Oğul dedi hiç tc haber 
vcrmezsm. 

- Hayır ola nine ne var de
dim 

- Bilmezcikten söylersin ! 
Ay oğul İstanbulda dünyanın 
bütün! kadınları toplanmış da 
görüşüyorlar mış 

- Gazetelerde vardır oku
yuver de dinliycyim diye gel· 
dim, 

- Peki nine sana okuduk
ları mı söyliyeyim : Kadınların 
haklarını el birliii hepsi birden 
gütmek için sözleşiyorlar. 

- Ah ne iyi ne iyi, bizden 
dünya geçti oxul ama yeniler 
durmasın da sevinsin. Eskiden 
bizim rahmetli ayağımdan mes
ti, başımdan yazmayı, sırtım-

dan çarşafı, penceremden ka
fesi çıkartmaz, dı~arı adım at-
tırmaz, dört duvar arasında 
sarartır, soldururdu. Karfı3i'na 
~eçip laf edemezdim, ettir
mezdi 

- Şimdi erkeiin karşısına 
~cçip ona ağız açtırmıyanlar 
da bunun tersi .. 

- Öylelerini neme lb.ım 
oiul. Aklı başında kadın ka· 
dıncık olmalı işle bunlat ~ibi 
Eh daha neler varmış .. 

- Kadınların nafaka hakkını 
ıörüşmüılt:r. Kocası tarafından 
atılan kadınların haklarını düşün 
müşler, içlerinden birisi: Na
fakayı vermiyen, veremiyen 
kocaları hapsetmekten ziyade 
çalıştırmağ'a sokulmasını, iş te
min edilmesini teklif etmiş (bu 
fikir çok enteresan, işsiz kalaa 
erkek; karısile söz birliii edip 
ayrılarak: karısile beraber ol· 
duğu zaman bucak bucak ara· 
yıp bulamadıjı işi kolayca bul
ması kabil olacak. Eier böyle 
olursa ne muvazaalara rastlt
yacaiız bakalım .. ) 

Ninenin aizı karıı karış açıl 
dı, sevindi. Hele nioeye: 

- Fahişeliiin önünü alma· 
i• da ça!ışacaklar•ış deyinc ... 

Bunların içinde islim ot· 
mıyan kadınlar da çokmuş,. 
bak hele bak.. Desene bir 
kelimei ıahadet kalmış ak
lına i'etirmedikleri, ne akıllı, 
ne kalbi pik kadınlar bunlar. 
Allah işlerini asan ctsin,toprak 
diye tuttukları altın olsun bu 
kadın kişilerin diye bir de 
dua ediverdi. 

Tok Dil 
• •• 

T •thir edealer ye ziyaretçi
ler tarafıadaa bu derece teha
lük ıcönaekle iftihar edebile
cek batka bir panayır yoktur. 
Nazariyeciler, mallanaı tqhir 
edealerin çoldup Paris ~ibi 
bir merkeade paaayuın cezp 
ettiii ziyaretçileri• çolduiWl· 
elan mı, yoku ziyaretçi
leri• çokluiu, teşhir edi
len eıantiyonların kearet Ye 
çeıidiaden mi ileri ıceldiii•İ 
müaakaıa edebilirler. Ehemmi
yeti olaa şey neticedir ve belli 
dir ki Pariı'teki büyük sınaı 
•• ticari panayırı ziyaret ede•
lerin sayısı her yıl iki milyon
dan fazladır ve bu rakam ma
zide tertip edilen hiçair pana
yıra müyesser olmamııbr. . ~~!!!l •• ~.~~~~~~~!1~!~: .......... ..... . 

Balıkesirle 3 dakikalık ~örüş
me 70 kunıfa olacakbr . 

Posta ve telırraf baş müdürü 
bay Naim ile müfettiş bay Fuat 

ta hile baıladık. __________ ... ...,.,.. ... __________ _ 

Atlı Spor Bağlarda 
Kadınlar kongresi 

Hatıra pulları 
18 Mayııtan 3 Hazirana ka

dar V ersay kapısında yenilik
ler çok olacak ve bu unsur, 
itiraf etmek lazımdır ki, bey-

nelmilel Paris eşantiyon pana· 
yınnı senem• en 
disesi meTkiine 
yardım edecektir. 

meraklı ha
çıkarmaia 

ÇARŞAMBA AKŞAMI SAAT 20,30 DA 
ELHAMRA J. Milli Kütüphane sinemasında 

2 büyük ve değerli filim iÖrmejc hazırlanınız 
1 - Beyaz perdenin etsiz ve ilahi yıldızı 

li il J G 1 rf rr E il I~ l"' M 
Tarafından büyük bir muvaffakiydlc temsil edilen 

CASUS KALBi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - Sine•a aleminin 3 deier1i sanatkarı 

Gary Grant, Rosita Moreno ve Franccs Drake 
Tarafından Fransızca sözlü olarak yapılan 

Avlanan Gönül 
Neıe ve eğlenceli, çok gülünçlü komedi 

Bupn 15, 17, 19 ve 21 seanslarında 
Yıldızlar yıldızı GRET A GA RBO'nua son escrı 

ÇALINMIŞ A K 

Akkaaın bu huıustaki çalışma
da muvaffakıyetlerini takdirle 
karşılanz. 

Genç ormanlar 
Yeni tedbirler Alınıyor 

Her yıl kıı mevsiminde İz.
mire muhtelif yerlerden 14 mil
yon kilo odun kömürü ~elirdi. 
Bu yıl havaların müsait 2itmiş 
olmasından ve halkın daha zi· 
yade kok kömürü ve linit yalc
ması•dan dolayı 6 milyon kö
mür ihtiyaca kifi relmiıtir. 

Bu yıl orma.n müdürlüj'ü 
muhtelif yı!rlerde yeni yetiıti
rilecek ormanlar için tertibat 
almakta ve fidanlıklara tohum 
ekmektedir. Öaümüzdeki yıl 
Bozdağ silsilesilc Yamanlar sil
silesinin aiaçlandırılmasına baı 
(anacaktır. 

Bu suretle kısa bir z.amanda 
eski ermanların boı kala• yer
leri icnç ormanlar haline ge
tirilecektir. 

Kongre 2 Mayısta 
Toplanacak 

Atlı spor kulübü çalııma ha-
7,ırlıklarını tanzim için seçilen 
Jco•ite sık srk toplanmaktadır. 
Komite aslı a:ı.anuı ıiriı ve se
nelik aidatını tesbit etıoiftir. 

Bu aza 10 lira ıiriş, 10 lira ea 
senelik aidat verecektir. Ba-
yanlar yarım aidat verecek
lerdir. 

Genel konırc 2 Mayıı 935 
Perşembe iÜnü saat 18 de Hal
lccvinde toplanacakbr. Konıre
ye ancak aidatı Yerenler itti
tirak edebileceklerdir. Bu aida
hn hangi giin!eı-de yatırılacaiı 
da komite tarafından kararlaı
tırılacaktır. 

•••••••••••• 
Bugün dair. ler kapalı 

Ulusal hakimiyet ~ayramı 
münasebetiyle buJ'Ün bUtün 
resmi daireler ve müesseseler 
1':apalı bulunacaktır. 

Ha ere mücadelesi 
Alaıehir bai'larında Ôdemis 

deailen bir haşere mühim za-

rarlar yapmaktadır. Ziraat ba
kanlıif burada mücadele yapıl
•a•ını eraretmiı ve bu maksatla 
mıataka ziraat mücadele mü
fettiıi bay Nadire talimat ve· 
rilmiıtir. 

Bir mayııta ıaücaclrleyc ba,-
la•acak •• mücadele bir ay 
ıürecektir. 

Halk araımda balgam bu
taJıiı diye anılan hastalık lzmir 
lıailarında da varsa da pek 
azdır. 

Bu yıl Alaıebirde yapılacak 
yaz mücadelesinden sonra ay
rıca kı, mücadelesi de yapı

lacaktır. 
İncir •ıntakalarında incir 

kurdu mücadelesi için no un
lar ıimdlden tamamlanacak ve 
bu yıl mücadele daha ehem
yetli ıurette yapılacaktır. 

Uluslararası Kadınlar Birliii 
cemiyetinin hatıra pulları dü•
de11 itibaren kullanılmaia baı
lanmıştır. Posta ve telgraf bat 
müdüriyeti tarafından mülha
kata lüzumu kadar ıönderil
mi,tir. 

31-12-935 tarihine kadar 
mevkii istimalde bulunacak 
olaa bu pullar mektup ve pa· 
ket verecekleria isteiiae Itır•· 
kılmııtır. Gelen pullar 1 ku· 
ruştan ikiyüz kuruıa kadar 
olup 15 cinstir. 200 kuruşluk 
pul kırmızı renkli olup Atatür· 
kün reı•İle bezenmiştir. -
Handikap koşusu 

Cuma ~ünü yapılacak ola• 
ikinci ·koıu handikap koıuau· 
dur. Dün toplanan koıu bey•· 
ti bu ko,uya iİrecck atlara t• 
aiuhklan tesllit et•iıtir. Satl• 
62 kilo, Al DerYİf 57, Hak•• 
53, Al Ceylin 51 kilo. 
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- 28- Lağvedilen 1 Çirkin hidisenin 
ıhtısas .~~:ı~'keıııeıerj Ankaradaki akisleri 

JKonyada 
y apmasını,, yaratmasını bilmiyenler 

Daima yıkıcıdırlar yavrum 
- Ondan bu kadar1111 \c:or

kayeraua? 
- EYet kork\lJOI"•· Ne ya.-
•• bir münekkit oldujunu cla

lua ıeçen yıl konaer~atuT'ar
tla• yetiıe• bir talebe müna.
•IMtil• hocamla olaa müaaka-

d b·ı· . ' ....... an ıınm ... 
- Biliyorauau• ? • 1lalde 

rt.• bilaeliıiaki •uYaffakiyet 

laktirdea ziyade te•kide da
,. ••• lulır. 

Bir ıeyi Ytya bir kqiyi tn
~etmek her halde ona hir 

.lei•r vermektir. Hu ıüıel 

.. yi btr kea takdir eder, al-

... lar. Fakat her ıüul e1erin 
IMrkitü yanını araşbran ltilıili 

•ilnkittir ki bizi crdemlije 
erittirir. 

Kaya batını eğdi, birax tit
rek ıe1ile: 
-Peki Arna,•okaanlara•ı ıöı 

terecek ola• bu yaman mti•ek
kidi çaimıuz. Yalaıı yalTarı-

rım beni kc•diaile fÖz i'.ÖH ıe
tirmeyiaiz. 

Erkul ~üldü: 
- Çocuk! decli. Asıl •• diye· 

eckler dü,ünuıiıti düıliame
•ek, kimse ile meH:ul e>l••
•alıc lixna sanatkar tenkit 
edihnelden korkar1a herketia 

hoşuna ıit••k iıter Ye herke-
. ıin anlayıı .,. 16rlitü de 1'aık• 

•ldui"u için elbet ölçüyl taıı-

rır, fikir kültüFü; yıiınlll eJin
.le u.ncirlenir. 

Hayır Kaya... Sanat ••rbeıt 

elmalı. V ahti atılı an bir çakal 

ıibi acrbeat... Sert, deTirici 
rüz:ırirla bile e i' i l • i y e n 
Arala• yeleeiai ıöıtwmeli ... 
bütüıı enıellere kartı biricik 
iatinatilla iaaa•ın keadi ıUcü
.lür.. Batkklarıaın düıiaerek, 

ıöateriı içi• çahı•ak ıah
mete ~eter mi? Onlar a.nh
yacaldar, Yeya anlamıyacak
lar!. Yeter ki 1an'atkir duy-

ıuları duyur•ak üllcüıüali kay
bet•etİa ... 

Erkul elini ıenç lnalll 
aaçlarıaa ıötürerek ce-

ıaret ••rir ribi ekpck ve 
ilivc ett: 

- Kaya Hasan Yılmaz. seni 
yıklıraamah.Aacak elur el•az 
tenkitten kaçın•alıdır. 

Onu ben iıtiyorum, •• aai
lam e• tarafsız bir aj'ıı elsun 
.liye istiyorum ... 

Genç kız. derin bir solukla : 
- Yalnız. o•u sanki ? Ya

nn akşam, herkea bui •üze-

· c~.k, herkes beni tenkit e4le
cdc.. Bu daldka yüi:lf!rce •ö
zün üstüme dikile• •iırlıjıal 
duyuyorum. 

Erkul tludak büktü : 
- Her öaüne r•lt:P, kon.eri 

her dialeyen eli.et ltir ter .ay
liyccek, fakat bu aerıeyi 8171i
yealere kartıcla a:ı •izli l:Hr 
Ha .. • Y dmaz ıöyl~rse deieri 
Yar .• 

HaHn Şakir Erkulu tutlik 
etti: 

- ETet k•ya ErkUlua do.jru 
aö:ılui bana bir vak•ayı aHır

clL Geçeade hir arkadltflll: 
Şakir, dedi, (S.) in ıuk ,.. 
ıarp ausikil!li diye bir eseri 

çıkmıı ekudun mu? 

- E•et.. Dedim. 
- Hemen, ~mas aalat ie-

•eaİn mi? 
- Sen okumadıa •ı? 

- Yok.. He•. okumıya Yak-

tim mi Yar, sen anlet ta .. 

Hayretle yüı.üne baktı• 
- Ne olacak ? .. 
- Sana inanım var, bu ad~-

•ın enrini tenlcid tcleceii• ..... 
Kaya kendini tutamıyarak : 
- Ne ıülüaç komedi J.. 
Erkul ıidclctle. 
- EYet ıülüaç \ir ke•edi ! 

Fakat iç yüzUaü uaıtın1aia 

pek ı•lmeı. O vakit iau ke .. 
•edinia altında acıklı hakikat 
lı>elirir .. T eakid edilea Jaer ...
rin mutlak olamduiu•u mlzilda 
ruhu•a sokularak anlaıılmak 
iıtenildiiiai mi 11nırıın. Ne 
•e1er. Yapmaııaı, yaratmasını 

llilmiyealer claima yılncı.lırlu 
yanum. 

Oalar, yarıı al .. ında, fakire 
yükaelmcii çok bulurlar. Zea-

ıine lüıumıuı, ya~lıya vaktı 
ıeç•İf derler. Gcaci çekemez
ler ! Zeki, kabiliyet, ari• Ye 

irada, ölçüye ııiar mı ltiç? .. 
Kayaaın üstünde it• ıözlerin 

kuvvetli tesiri rörüldü.Bu irade 

fÜCÜDÜ röıteren l.ir Hale : 
- T •ıekkür e~erim bay Erlnal 

bana yeni ltir iman a11la
.lımı. Yarın akşam hep ıisi, 
t•Y· . Bu ku•vetli telkiniaizi 
diif üaeceii•·. 

Erkul ce-.ap ~er•edi uak
larda o meçhul yarı•• arqbnr 
ribi ~ö:r.Jeri daldı ... 

Arna dost elini uı.altı: 

- Evet yarın akıam ıuirili 
Kaya, hepimiz, senin yıldıı.ını• 
çnreaindc toplanau.ğıı dedi ... 

~•uu ı:m· -

lıtanbul' 22 (Husuıi) V aa -
Sinop - Siirt Kan - Lul4!bur
ııaa ihtisas •ahkemelui kal
dınlacakhr. 

Moskovaya 
Döndü 

Mosko,·a, 22 ( A.A) -- Bay 
Litvinef Ceaenedn buraya . 
dönmüttür. 

· Afyon satt1k 
İıtanbul, 22 (Hmuıi) - Ha

befiatana ilk- 1400 lirabk af yoa 
ub,ı yapılmııhr. 

Mekteplerde 
İmtihan 

... 

lıtanbul, ( Hususi ) - Mek
teplerde imtihanlara.. Hat.İran-' 
da baılaamaaı kararlaştırı lmışbr 

An karadaki 
Yugoalav aetareUnde 
Ankara, 21 (A.A) - B\lrün 

Balkaa antantı isti1&ri ekonomi 
koaaeyi deleıeleri ıerefine Yu
••ılaYya aefaretinde bir kabul 
res•İ yapılmıtbr. 

Sovyet artistleri 
Şerefine 

ANKARA 21 ( A.A ) - İç 
itleri balutnı Ye dıı iıleri l,a
kaa Tekili Bay Şükrü Kaya ta
rafıadaa ıehrimiz41le hulunaa 
Sovyct artiıtleri ı•refine bu 
ak,.. Marmara köşkünde ~ir 
:ı.iyafet Yeril•iıtir. 

Ziyafette heyeti Yekile luıı 
ile ba&ı aayla•lar •e SoyYet 
büyük elçiliii ve dıt itleri ba
kanlıiı erkinı hazır ltuluamuı· 

lardır. 

Kastamoni'da 
23 Nisan 

Kaatamoni, 22 (A.A) - 23 
aisan bayramı için bütün lıa
ıırlıklar bitmiş çok iyi geç-
•eıı ıçıa icabedea tertibat 
alıallllf tır. Kaıtamoni çocuk 
eıirı••e kurumu 130 Rum
ıindi okulaıı eairı•m• kurumu 
17 taı köprü çocuk eıirı-eme 
kurumu" 93 çocuiu bayramda 
ıeydirecektir. 

Samsunda 
Samıun 22 ( A . A ) - Bir 

kaç koaıer Yermek ü:r.ere 
Mcraıtaa davet edilea ıaz ta· 
iri Bay Mehmet ilk konıerini 
halke-.iade •ermit halkın yü
rekten relen ıürekli alkıtlannı 
kazanmııbr. Oıanın öz Türk
çe söylediii •illi kosmalar 
çok canlı ve içlidir. 

·-- TAYYARE SİNEMASI 
3151 3t9t 

Y drın ( 24 nisan çarşamba günü akşamı) saat 21,15 den itibaren 
Fransız. akademisi aıa1ından PIERR2 BENİOT'aia taheserindca alıaan 

Senenin en zengin, en bUyUk, en muht•••m filmi 

MOSKOV A GECELERi 
Aı 1 1AHhLLA- 1-IARR)' BAUll - SPi ELLY - GERMAiNE 

DER~IOZ - P. ·rucHARD WiLLM 
Gibi en yüksek Fransız. arliatlerinin temıil ettikleri ve ROD SANDOR -.e DİMİTRİEVİCH 

çı~an orkcstrcleri ile NAPOLİTEN şarlcıcılannın iştirak eyledikleri ve bütün fxmir hoıllı:ının 
2öreccii musiki - Aılıc - Heyecan - Harp ve hayat filmi. 

Mev imin En Biiyiik Sineıua M.üsanıere..,i 
FiY ATLARDA ZAM YOKTUR 

B.:~::ff~t~~:t ·:~n~:;~:t b:::a~a:ir LA DAM Ü KAMELYA 
2österilecektir. (Yarın) 14,30~16,50-18,5 uanslarıncla da Yaki talepler üzerine ıon tlefa 

LA DAM O KAMELYA 

Hadise örtbas edilemez. Mes'uller 
Ortaya çıkarılarak cezalandırılmalı 

Aa!Ları, 21 (A.A) - Uluı ı-erekea bu büyük . ekı_iii•ix 
gazetesi " Çirkin bir hidiae 11 üz.eriade çok hoıscörür danan-
baılıiı altında ıu yaııyı aeı- dık. Spor kurumlarımız böyle 
rediyor: ıuçluı iıliyea aporcularımıı.a 

Dim ıelea letaabul ıa:ıete- · çok hafif ceı.alar Terdi Ye bu 
leri bize çok çirkia Te çok cezaların çoiu, l\ar&siadealmUd · 
yib kızartıc• bir balıaer ıetir- «etinden) ömce baiıılaadı. 
diler. latanbulda üç. oyu• oy- Bu tekilde bir apor a.alayı-

- aa•ak üzere ıehait olaa Vi- tıııaın aemleket içi• pek :ıa-
yanuın Li.,ertaı takımı Fener- rarlı olduiunu Ye bu · tlÜfilJIÜ· 
bahçe ile eynadtiı aoa o,..cJa fin Yakit kaybedilmedea de-

• yarııç (hakem) bir Türk ol~u- iiımeai için her çareye baı 
iu halde alanda yenilen Fe11er vurmak ıereiinde artık ıüphe 
oyuacularıaın hücumlerinc ui- etmemeliyiz. Spor bir terbiye 
ramış hu arada ko11uklarımızda• itidir. Bunun dışında yaıama 
~ir ikisine ve yarrıca yumruk- laakkı yoktur. Y enmeği iıtiyen 
far Ye tck•cler TIJrulmuf, iıe ıporcu, ye•ilmeii de ancak 
ıeyirciler de karıtarak bidiae çok çabımak için bir hız alma 
büyümü~, CSyle ki deıtça bir yaaıtası saymahdır. Haksıxlık 
maç yapmaia ıeld.ikleri yerde ap açık meyiaada olsa lıaile 
Anııturyab oyuacular otelle- bir sporcu haldmu almak için 
r:nde d.inleaecek vakıt bile ltu- yumruiu•u kullanamaz. Bu ya-
lamiyarak tliyea ( ifade ) Ter- t••• töreniae (adabı muaıe-
•ek üxere karakola l'itmeie ret) uymıyan bir yabaniliktir. 
•ecbur kal•ışlarclır. Dayak yemiş olarak memleke-

Spor ahlakı ve sporcu ıouk tiae 2a11derdiğimiz bir yabancı 
kanhhiı ü:ıerinde çok ıeyler sporcunu• iilk.emiz. içi• ne ka-
ya:ulmııtır. Ne yazık ki DWlCa tü bir propaıaadacı olacaiını 
yuıların aporculanmız ye seyir- düşünerek uluslarına karıı İf-
cilerimiz \berinde hiç hir i:ı ledikleri ıuçtaa dolllyı dayak 
l.ırakmamıı olcluiuau görüyo- atanlar üıülüyorlar •• ? Bil-
nız:. Yargıca, uıullere apor ku- meliyiz, bildiiimiı: bir ıey Y&r· 

rallarıa kulak asmıyacak elan ıa bu çirkin hadisenin örtbast 
veya .bir oyua araaıada bunları edimemesi ye suçluların ortaya 
uautacak kadar sinirlerine em- çıkarılarak örnek olacak tckil-
redemiyen bir ıporcunua apor de cezalan~ınlması lüzumudur. 
aJaaıada hiç hir iti yoktur. Bir Hegör8rl0k çoiun •uçua tek· 
•taclyum ae bir forumdır, ne rarla1U1uına yol açar Ye laix 
de bir beia clöpf meydanı. topraklarımıı.da artık" böyJe 
Nasıl olursa olau• düıeltilmeıi ıeyler ıcörmek İ!ttmiyoruı. ........ 

Lady Astor diyor ki: 
Atatürk Polisler muhafazasında ge .... 
zen ne Hitler ne Mussoliniye benzer 

IST AN BUL 22 ( Huıusi ) - Ka~ıalar konıresi murahhasları 
Üniversitede toplanarak ikinci mitinl'lerini yaptılar. Bu mitingde 
Türk bayanlar nutuk söylemiflerclir. 

I:ady Aıtor beyanatında Atatürkün hakiki demekrat elduiu
au poliıler muhafaı.aııada ı-•ı.., . bay Hitler ve 'bay Mutaoliniye 
benı.emediiiai ıöyl•tli. 

idama mahkiim edildiler 
İıtaabul, 22 (Hu•uıi) - Atinadan telefonla haber verilcliiiac 

röre Atiaa divanı barbı ı ener al Papulaa iJe ı~•eral Kiniıiıi 
idama mahkum etmiıtir. 

Zelzelenin tafsilitı 
Sar ıııtıda bilhassa in aıı zayıatt hiiyiiktür 

T olcyo: 22 (A.A) - Japon ajansının bildirdiiine ı9re F ormoz 
adalarındai :zelxele neticesinde 2750 lciıi ölmüı, 768 ı vabira ol
mak ü:ı.ere 5348 kiti yaralanmıf 7165 ev yılulmı~ ve 7 binden 
fazlası ~. hasara uğramııtır. 

Alman faşizmine 
Demokratların 

karşı sosyal 
mücadelesi 

MoıkoYa, 22 (A.A) - Alman ıosyal demokratları içtim~ 
halinde bulnnan 10 Avrupa deTletinin milli komünist ıubclcn 
merkex komiteleriae bir beyanname göndermitlerdir. Alman 
ıoıyal demokratları bu beyannameler~e . bu kemitele~~ Alman 
komüniıtleri He birleşerek Alman faııı.nun• lcarıı mucadelede 
bulunmai• daYet etmektedirler. Beyannamede Sovyet Rusyaya 
kartı faşist Alma•vantn harp hazırlamakta olduiu \.eyan 
edilmekte ve ,ark mi1akının akdi aleyhinde mütalu loeyan 
olunmaktadır. 

Kan1utayda 
Aakara, 22 (A.A) - Kamu

tay i>uıün Nuri Conkeri• baı

lcanlıiında toplanmıtaa da pn
delijincle ~örüşülectk eirt•Y 
bulunmadıiınnan Perte•be ıü
nü toplanmak üıere claiıJmıt· 
hr. 

Bilecikte 
Bilecik, 22 (A.A) - Bilecik 

eele41liyesi 1-6-1935 ten itiba-
ren lcah'\·e, 2"aziao ve buna 
1'enzer umumi yerlerde aatranç 
l'e biJirdo •Üstcsna olmak 
üzere bütün oyunların oynao

•e•etlen ltir lııarar Yer· 

-. -
Yağmurlar 

Konya, 22 (A.A) - İki gü~
dür de: am eden ya(murJarcla• 
aenra dün üç saat kadar kar 
yapıfhr. Beyıebir ~ölü 90 
santim kadar yükaclmittir. 

idam edildi 
K-Gny&, 22 (A.A) - Bey.-

hir köylerinde• olup iiç kİfİJİ 
çifte ile öldirea Memet othı 
Ahmet bu ıal.ab : hüku•et ala
iuncla aaılmıŞbr. 

Sümer bank 
Heyeti umumiyesindc 
Ankara, 21 (A.A)- Semer• 

\,ank heyeti umu•iyeaini teş· 
kil td~n bütçe ve iktisad ••· 
~Ümenle:ri ile maliye vekili Fu
ad Agralı ve ökonomi bakaaı 
ltay Celil Bayar, bütçe encü

meni ltaşka•ı ltay Muıtafa Ôı
kanın başkanlıiında toplaaarals · 

banka. idare heyeti raporu il• 
bilaaço ..-e kir ve zarar hiıap· 
Jannı tani1' etmiştir. 

Sümerbank umum müdürfiı 

Nurullah Eıadı11. ela ha:ı.ır bu· 
lunduiu bu toplanbda \Jaıı say
Ja,•lar tarafından temennilu 
izhar edilmiş l'e ökonomi lta
lcanı bay Celil Bayar iz.abat 
l't.naiıtir . 

Bütce encümeni baıkam b•y 
Mustafa Şeref Sümerha11k~a 

umum mesaisi ve baıardıiı i · 
)er hakkında takdirkar söıle-

rile bitmit olan bu toplantıya 
ait mü.ı.akuat aafhuı yarın 

bildirilec~ktir. 

Ekonomi bakanı 
Bir ziyafet verdi 

Ankara, 21 (A.A) - eko-
11oai loakanı bay Celil Bayu 

buiÜn Balkan t.konomi konsey! 

delc~eleri şerefine bir öiJe 
ıiyafeti vermiştir. Bu :ı.iyafett• 

dıı işleri balıcanı vekili bay 

Şükrü Kaya, maliye bakanı 
bay Fuad Airah, bay Hasa111 

Saka, Kamutay reis Yekili ba:y 
Nuri Conker, bütçe encüme•İ 
baıkanı bay Şeref Ôsken ile 

milli bankalar umum müdürlui 
iıtatiıtik umum müdürü, tko· 
ııomi ltakanlıiı ve Türkofis ile· 
ri ıelenleri huır bulunmut· 
lanhr. ---
Romanya ___ ..... -
Kantnın esasisinde 

'I'adilat nıe ele i 
Son ı:ünlcrde - Tataruko 

hükumeti ve onun day~ndıiı 
fırkanın Romanya kanunucsaı

.sisini tadile teşebbüs cdect.ifi 
zc bu meyanda ayanın bugün
kü şeklini deiittiren k onaı 
'{ütün korporuyonların temsi) 
edilecekleri bir şekil verileccai 
hakkında bir takım şayialar 
dönmekte idi. 

Bu mesele nihayet Romea 

ayanının son içtimaında eski 

başvekil prof csör Y oria tara
fından ortaya atılmı' ve hüku
metin bu .111csele hakkmd• 
izahat \'ermesi istenilmiştir. 

Hah çalandı 
Anadolu bankası sokaiı•da 

İbrahim Mustafa1'ın 279 muma· 
rafı otomobilindca 7 lira dei~
rinclc bir balı çalınmıştır. 

Bıçak çekml' 
Çukurçeımede aeltebsiz ola· 

rak Ati otlu Selahittia bıça I 
çek~• Ali oiJ Cafer yakal•a
..-r. 
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Gemicilerin kokus~·~·;· .. k;;~Ş~~ş alhn gazetecisi neler yazıyor .• 
tenli kızların kokusunu duyuyordu Tür_k_k_a_d_ı-nı-d ..... ü_n_y_a_n-1n_e_n-hür kadınıdır 
İki iÜn sonra, Hanri Morga 

Marsilyaya 2eliyordu. Delikanlı 
B. Martepreyia teklifini kabul 
etmişti. Bu uz.un aeyahat, bu 
yeni ufuklar onu cezbediyordu. 
Sonra, itiraf etmiyordu amma, 
bu Laoslu kızı v~ya oaun gibi 
!başka kadınlan, hiç bir zaman 
elbisenin tazyik.mi tanınaamıı 
olan saf Ye berrak ıö:ılü bu 
iptidai kadınlan ıörmek ho
ıuoa eitmiyecek bir şey degildi. 

Bodlerin, uzak nlkelcrin ko
kusu aclh bir Haesi hatırasında 
caalaaıyordu: 

Ôyle tea'bel biradaki orada 
tal>iab yaıatır 

Gari\a aiaçlar ve lezetli 
•eyveler 

Vücutları iace ve çeYik er
kekler 

Ve gözleri hayret verecek 
kadar aamimi ka

dınlar. 

Bir rüyada gibi, ıemilerlc 
dola limanlar ırörülüyor, gemi
cilerin kokusuna karışmıı Al
tın tenli kızları•, Kam gibi kız
lan• kokusunu duyuyordu. 

Marsilyada 8. Smit o•• is
tasyonda bekliyordu. 

Vay, dedi, silihlaamışsı-

nız!. 

Hamalları• in.lirdilderi ça•
talar arasında, kılıfları içinde 
iki silah vardı. Delikanlı, kısa 
kese• bir tavırla: 

- 12 çaplık 'bir Hammerles 
ile bir maY:ıer. Aıyada avla
nacaiım da .. 

Bu fikri veren B. Martercy 
idi. Çia Hindiıtanıada na hü
kümetia ne de alakadar kadının 
bu ıeyahatıa lıakiki gayesini ket 
fedememeleri lazımdı. Halbuki 
Laos, anlaıılan avcıların cen· 
neti idi. Orada fil, gerıedan 
kaplan, ayı ve dalaa bir çok 
bay•aaları avlamak milmkiadi. 
Daha küçük bap-anlarda caba. 

Midea iıletm• tirketinin 
müheadisi - kitibi, B. Martep
rey'ia hayal aayeainde, soa de
rece merakla bir avcı olmuıtu. 
Arbk bu merakı tatmia ede
cek kifi derecede mevzu~ardı. 

Polia hafiyesi pek alclanma
dı; •iiatehziyane: 

- Umarım ki bir tabanca
nız da var. Lazım olabilir! 
Dedi. 

Soara Laoslunun Morgaya 
Marailya'da aaaıl vakit geçir 
diğiai anlattı. Genç kadın 
otelde yalnız yaşamaia devam 
ediyordu, Orada ki91ıeyi ka
bul etmiyordu. Sadece bir süt
banede yemek yimek için otel
den çıkardı. 

Polis hafiyesi da1tsözü Mar
:tilya'da hiçbir aşık veya dos
tun bekJcmedii'inden katiyen 
emindi. Vakia kadının itÜzel
liği takdirkar bakışları üzeriae 
çekiyordu. Bilhassa aynı bir 
adam iki defa, birincisinde 
küçük bir kahvede, son
ra da Mesajeri Maritim acen
tesi önüne ona yanaşmıştı. 

Genç kadın, Smitin doyama
dıiı bazı sözlerle onu başından 
savmıştı. Bu sözler her halde 
sert olacakb ki aşık hemen 
uzaklaşıvermişti. 

Son izahat olarak ta, Polis 
hafiyesi Kamın " Aramis 11 va
puruna bineceğini bildird . 

Morga sordu: 
- Üçüncüde mi? 
- Yok canım taliiniz var-

miı ... Çocuk bakıcısı olarak 
kcn.&i•i vapura kabul ettire
\,i\di. 

Fillaakika vapurun birinci 
•••kiinde çocuklar için bir 
0 JUa ıaloau y 

Saygon arasında Kam bu işle 
meşgul olacak ve Sayionda 
inecekti. 
Mor~anın yüzü parladı. Smit 

delikanlıyı dansözün izi üzerine 
atan mühim sebebe - her ne ise -
genç kadına karşı bir inciza
bın da katı1dıi"anı hissederek 
ilave etti: 

- Onu bntün gün yanınn:da 
görebileceksiniz. 

1 Ve kendi kendine ilave etti: 
1 - Haydi canım, bu ienç 
1 vahşi hayvanları deyil, başka 

bir avı avlıyacak 
•••••••••••• 

Ertesi gün, öj"ieden sonra 
Morio ve Smit Aramis vapuru 
önünde yolculann binmesini 
bekliyorlardı. Bütün müstah
demler ıibi Kan da vapurda 
idi. Katip, bir ay sürecek olan 
yolculuk esnasında, heriünkü 

yoldaılan o~cak kimselerin 
ıclip ieçifini seyrediyordu. 

Yolcular pek kalabalık de
yildi. Çin Hindistanı aeferleri-

nin ba,hca milfterileri olan za
bitler ve memurlar umumiyetle 
mezuniyetlerini ilkbaharda alıp 

ya1ı F ransada 2eçirirler ve ilk 
veya son teşrinde Çin Hindis
tanına dönerler. Son kanuna 
kadar bekliyealer pek azdır. 

Morga, Annamh 'bir müreb
biyeye azarlı sözler söyliyen 
dört çocuklu ıiımaa bir bayaaı 
-ıözlerile takip ederken Sait 
ansızın bir hayret sayhası çı-
kardı. 

- Tuhaf, dedi. Şu kısa boy-
fu, esmer baya llakınız. 

- Elinde bir av tüfcnii 
olan mı? 

- Evet, ift• zavallı kızı 
kandırmaia çalııan adam odur. 

Morl'a cevap vermedi. Pelia 
hafiyesini güceadirmek iste
metli. O, ,nphesiz mesleii ica
l>ı, her hidiaede ~izli bir inti
rika tahayyül ederdi. Halbuki 
bu bir tHadüften ibaret olıa 
gerekti. 

Bu adam mü.temlekeler4'e 
yaıamıı birisi olsa gerekti. 

Çin'li kızı ırörünce eski ha
tıraları uyanmıı ve tekrar 
yola çıkmazdan evvel, yakında 
kavuşacağı o lezzetli mey
vimn zevkini şimdiden tatmak 
iıtcmiı olmalıydı. 

Akşamın alaca karanlıimda 
Aramis demir aldı. Gübeşteye 
dayanan Moria ışıklar içinde 
pırıldıyan şehrin yavaş yavaş 

hafif hir sis içinde kayboluıu
nu seyrediyardu. 

Birdenbire arkasında ekşi 
bir ses duydu: 

- Adınız ne siı:in? 
Çok tatlı, biraı örtülü gibi, 

başka bir ıcs ctvap verdi: 
-Kam. 
Geri döndü. Dört çocuklu 

anne, çocuk bakıcısı ile görü
şiiyordu: 

- Peki öyle ise Kam, be
nim küçüğüme çok dikkat et
meli. Jojo çok sevimlidir ama, 
çok şeytandır. ~nladınız mı 
Kam?. 

Laoslu kız eiildi. Etli du
dakları üzerinden sevimli bir 
teltessüm geçti. Kömür r~nkli 
~eniş gözlerde iÜvertenin lam
baları karanlık ve sıcak çifte 
bir ışık yakıyordu. 

- 8onu vor -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Yankes clllk 
Peştemalçılar Başında Medet 

oilu sabıkalı Servet; orada 
dalaşmakta olan Halilin cebin
den bot bir cüzdanını yanke
aicilik suretiyl• çaldıiından ya
k 

aa ıııı•••••••••••••••••••••••••••••••••••ııııııııııeııııııı••••••••••••••••••••••••••••••• 

Parls ıa""Ni~~t toplanmıya davet edeceklerdi? nu söylemek lazımsa,bunlar ek· 
f stanbulda toplanan kadınlar 1 İşte bugü~ ben~ ~oia~içi kı- seriyetle sıhatları yerinde gö-

birliği koni'resi dolayısyilc Pa- ı yılarına getıren hadıscnın esası rünen bayanlardır. 
riı .. Soir,, iazetesinin lstanbula budur. Kadınların rey hakkı Bununla beraber, içlerinde 
gönderdiği muhabiri B. Jean ve medeni hareketl~ri için çar- biri var ki boyu ve yüz.ünUn 
Borvis gazetesine şunları ya- pışan beynelmilel bırlik hemen zayifliii ile Gandiye beazeyor. 

her yıl bir kon~re tertip eder. Fazla olarak saçlarını arkaya 
zıyor: 

"Fransa feministleri vaktile, 
kadın haklarına düşmanlık eden 
ayandan Duplantier ile çarpış-

- mak için, beni Portiers şehri
ne kadar sürüklemişlerdi. Bu 
defa biraz daha uzağa getir
diler. Şimdi Asya s«hilinin tam 
karşısında bulunuyorum . 

Plyer Lotinin hatıras~ 
lstanbula çıkan bir Fransız 

ister istemez Piyer Lotinin ya
zılarını hatırlar. Türklerle gö
rüşürseniz, onun büyük bir şair 
olduğunu söylerler. Fakat Türk 
yaşayışının tarihcisi olarak ona 
kıymet verilemiyeceiini de ila
ve ederler. 

Fakat o, hala yaşasaydı da 
çok meraklı olan kalbinde 
yer edinen bu esrarıengiz 
Şark kadınlarının bir gün 
}Üzlerini sakhyan peçele
ri kaldırdıklarını öğrenseydi, 
kimbilir ne derdi? Hiç aklma 
gelebilir miydi ki Türk kadın
ları bir gün bütün an'anelerden 
kurtularak bir zamanlar esiri 
oldukları erkekle müsavi mev
kie çıkacaklar, dünyada her 
kadından fazla hürriyet kaza
narak bütün dünyadaki kız 
kardeılerini, Sultan Hamidin 
sarayında kendilerile birlikte 

Bu kongreler bayanlar için tavuk boj'azı ıribi ince bir lto-
ayni zamanda sevimli bir se- yun üzerine atmııtır. Onua 
yahat vesilesi olup, mühim me- felsefesi, hintlininki kadar çatık 
seleleri görüşürken, lÖzlerini yüzlü deiildir; biçimsiz; bir 
renkli manzaralarla doldurma- Bulgar şarabını içerken : 
Jarma da yarar. - Biraz sıülelim, diyor, ya-

İliraf etmelidir ki bu bakım- rın ciddi olacağız. 
dan İstanbul hiç te fena seçil- Ciddi ciddi! İstanbul veya 
mcmiştir. Zaten kadın kongre- Beyoilu aekaklarında ıark 
cilcr 1.929 danbcri toplanma· hatırası arıyan kadınlar ara• 
cıklanndan, birbirlerine anla- d b 1 t d""f d"l 
tılacuk çok şeyleri olduiu 
tahmin edilebilir. 

Amazonlar' seferi 
Paristen yola çıktıiımız za

man, Simplon ekspresinde va
gon • restoran bu bayanlarla 
dolu idi. Her memleketten ve 
her tipte kadın vardı. Güzelli
ğin burada yer bulduiu iddia 
edilemez. Esa5en f eministleria 
kendileri de bu küçük bedeni 
imtiyazı ehemmiyetsizliğin ta 
kendisi diy.! saysalar yeri var
dır. Onlar daha ziyade fikrin 
güzelliklerine bağlamrlar. 

Bir vakitki kadın cengaver-
ler, amazonlar, daha kolaylık-

( 
la cenk et•ek için göüslcrinin 
bir tarahnı keserlermiş. Şimdi
ki cenıciverler kadınlık dava-
sına bu kadar cezri bir feda
karlık yapmamıılardır.Doirusu-• • • • •. 

sın a un ara esa u e ı e• 
mez. Gözleri Ayasofyaya veya 
Süleymaniyeye dikil'?lit te de• 

iildir. Boj"az içinde dolaıan 
vapurları, kayıkları bunlar dol-

duruyorlar. Hava almak ıçıa 
Büyük adaya da kaçıyorlar. 

Çalışıyorlar. 

Esaret sarayında 
hUrrlyet kongresi 

Kızıl sultan tarafından dün-
yanın ea nefis bir tepesi üze
rine kurulmuı olan yıldız sa• 
rayı•ı şimdi bunlar istill et
mişlerdir. 

O yıldız ki Ttirk kadınını• 

esaretine bir timsaldi ! Murah
haslar Taksim meyda•ında 
Cumhuriyet abidesine çeleak
ler koymuşlardır. Türk cumhu
riyetine b&ylece sayıı rhter· 
mek onlann borcu idi. 

Bulgaristanda isyan Posta şubeleri 
Hükumet 1'eıta Ye telrraf 

merkezinin aut beıte11 .. ara 
kapalı buluaması dalayııile o ci· 
var halkının mektup ve telıraf 
vermek için merkez poatabane• 
ıine kadar yorulmalanaı doiru 
ıörmiycn posta ve teliraf bat 
müdürü bay Naim bu merke
zin aaat ıeki:ıe kadar açık bu
luamaıı içia liııa Kele• teıeb
büılere ıiriıtiiiai e•velce yax
mııtık. 

Kabine teşekkül etti fakat •• omru •• 

Çok kısa olacaktır ... 
Bay Koşe İvanof'un dıı iş
leri bakanlı~na 2' e ç m e si 
bazı komşu devletlerin Bul

- Baştarafı 1 ncı sahiıede -
Kültür işleri bakanı general 

Rad.ef 
Para işleri bakanı ulusal ban

ka nazırı Riaskof 
Adliye hakanı Temyiz mah

kemesi birinci reisi Kara2ozof 
Sü bakanı Sofya ıarnizon 

kumandanı Canel 

B. Toıef sarayclan çıkarken 
yeni hükfımetin es1cisi•i• dahi
li ve harici siyasasını takip et
mek azmindedir. 19-5-1934 te
ki ayni prensiplerle hareket 
edecektir, hiç bir aksülamel 
olmıyacakhr demiştir. 

Sofya 22 ( A.A ) - Evvel
ce listesi bildirilen T oşef ka
binesinde şu şahsiyetler de var
dır: 

8. Musahol ekonomi baka
nı, 8. Kosusakof münakalat 
bakanı, B. Yokof bayındırlık 

bakanı. 
Yeni baıbakan matbuata şu 

beyanatta bulunmuştur: 

Hükumet dahili ve harici 
politikaaını 10 mayıs 1934 
pro2'i amındaki prensipler da-

hilinde idame etmiye karar 
vermiştir. Geri dönme ihtimali 

kat'iyen varit olamaz. Tara· 
fımdan teşkil edilen kabine 

erkanı bu hususta tamamiyle 
müttefiktir. 

Krahn beyannamesi 
Sofya: 22 ( A.A ) - Kralın 

ar:ıularımn ifadesi gibi telakki 
edilen T Ofe{ kabinesinin teşek
külünde kralın fırkalar üzerin
de ncv'ima bir zafer ihraz ey
miş olduğuna işaret edilmek
ledir. Bu itibarla yeni hükô
metin bütün millet tarafından 
iyi karfılanecaii zannolunuyor. 
Bulırar - Yuıoslav yalnnlıianın 
•• hararetli taraftarı aa lu 

Bir zatermı, 
iaristanm dış siyasası hak
kındaki endişelerini hassaten 
teskin edecek bir keyfiyet sa
yılıyor. 

SOFYA 22 (A.A) - Toşef 
kabinesinin teşekkülünü halka 
ilin eden bir beyannamede 
Bulgar kralı: devletin hayatın 
da 19-5-934 tarihinden beri 
çizilmiş olan yolun haricinde 
hiç bir inhiraf yapılmıyacakbr, 
denilmektedir. 

Sofya, 22 (H.R) - Tran 
Osean Ajansına göre memle
ketin başlıca garnozon kuman
danlarını ihtiva eden askeri 
kulüp toplantılarında devam 
ediyor. Yedi kabine hakkında 
kulübün noktai nazarı ancak 
bugün anlaşılacaktır. 
Yeni hUkOmetln siyasası 

Sofya, 21 (A.A) - Yeni 
başbakan bay T oşef teşkil et
miş olduiu hükfımetin bundan 
19 sene evci açılmıı olan pren
siplere tebaiyet ederek gerek 
harici ve 2erek dahili siyasette 
ayni yolu takip edeceiini söy
leıniştir. Mumaileyh demittir ki: 

Geriye .&önmek yoktur. 

-·····-· Hakaret etmişler 
Ve karakol camfal"ını 

Kırmı,ıar 

Sarhoş olarak Gündoidu'da
ki genel telefon köşkünde mik
rofonu koparan ve boiuıi'u
şan Abdullah oilu Ahmet ile 
Kimil oilu Reşat karakola 
2"Ötürüldüklcrindc acmurlara 
hakaret ettiklerinden ve cam
ları kırdıklarından Adliye ve-

Akıam tatilinden sonra hü· 
kumetin iç avlusuna çıkan ka· 
pının kapatılmasına ve maarife 
ıiden kısım ile mektupçuluk 
odasına olan merdivenlerin de
mir parmaklıklarla kapatılmak 
suretile hükumet posta va tel· 
J'raf merkezinin saat sekize 
kadar açık bulunclurulmuı ta
karrur etmif ve bu ~ünden de
mir parmaklıklarla bu kısımlar 
örülmeie başlanmııtar. 

Eşrefpqada bir posta ve 
telıraf merkezinin açılması için 
umum müdürlük nezdiade ya
pılan teşebbüsatın iyi kartılan
dıiı ve yakında buyrultusunua 
a-eleceii haber alınmııtır. 

Bayan Molla 
ipeklileri koynunda 

saklamış 
Dün Mersinden limanımıza 

g-elen Antalya vapuru yolcuları 
arasında bir kadının vaziyeti 
şüpheli görülmüş, salon imirliii 
tarafında" üzeri araştırılınca 
koynunda bir miktar kumaş 
çıkmıştır. İsmi bayan Molla 
olan bu yolcunun kumatlaı ı 
Radostan aldıj-ı anlaşılmiı ve 
kaç.ak eşya müsadere ctlilmiştir. 

Memur •UsU vermıt 
Keçeciler caddesinec sarhoı 

olan olan Mehmet oilu Mus
tafa Kadı hamamını zorla aç
tırıp içeri iirmi~ ve taharri ae
muru olduiunu söyle•ittir. 
Hamamı kontrol etmek iıteyince 
mani olmak isteyen hamamcı 

ebnilti-. 

Geçmiş 
Tarihten yaprak 

Fermanım 
şudur ki: 
Derisi karı' karış yU
zUlsUn arasına tuzla 
Sirke ekilsin ••. 

Kösem sultan üzüntülü bir 
tlüıünceye dalmıştı : Günün 
ltirinde İbrahim iktidaraızhiı 
yüzünden etrafım çepçevre sa
ran binbir pzel kadınlardan 
yüz çevirir, nefret eder, uzak 
dolaşmaia başlayabilirdi. Ka· 
dınlardan, sefih hayattan ay
rıldıktan sonra vaktını devlet, 
millet işlerile uğra,maj'a vakf 
ederse Kösem validenin hük
mü kalmıyacak, bütün hesaplan 
dalaveresi debdebe, ihtiıamı 
ıuya düşecekti. Belki ve bel; 
kide geçmişi düşünecek tbra~ 
bim onu zllldanlardan birin• 
kapatacak hatta senelerce ken· 
disine has kölelik yapan cel
lat kara Alinin keskin satırı 
albada kafası kopanlacaktı. 

Bu çok tehlikeli bir hal ola• 
caktı. Buna bir çare bulmalı, 
ıimdiden dü:tünmeli idi... 

Günlerce, aylarca çare ara-. 
dılar. Okuyuculara, üfrükçülere 
baş•urdular.. istihareler, iıtia
aelere sarıldılar.Nihayet bir p• 
aradıklan çareyi buldular. 

Cinci Hüseyin hoca Safraa« 
boluda yetişmit bir softa zade, 
idi. Bu sayctle birdeabire Kö-< 
sem valide onu l:aüyük mevki .. 
lere çıkardı. Öyle bir za .. n 
geldiki cinci boca devletin iı-\ 
tediii şekilde, hareketini ida-

1 
reyea kalkııtı, Anadolu ka·

1 
zazkeri oldu. Zamanında an·1 
ber ve kürk raibeti arttıkça 
arttı, saraya bir sel ıibi ak• 
maia baıladı. Rusya çarından 

en kıymetli kürkler, İraa p-' 
1 

h111dan kutular dolusu anber-
ler gönderildi. 

Genç, rüzel cariyelerin de 
piyasası çek 'kıymetlendi. Her1 
kea, deYlet adamlarıntlan, vezir, 
Yüzeradaa, ha4ımaj'UJ, boataa•

1 

cı bqı, sipahi, devriye mollataj 
bile padisaha cariye takdi• 1 
etmek ıerefine maz.har oldular. 

1 
lıte Köaem kadıaın tetbir

leri... Cinci hocanın kuvvet, l 
kueret nushaları. nefesi güzal1 
neticeler veriyordu. İbrahim 24 
saat zarfın.la yirmi dört baki-: 
reyi kirletebilecek iktidar sa· 1 

bibi oldu. Bittabi bu vaziyet' 
lbrahimin dimaiıaa tesir yap· 
makta ıeçikmetli. 

Kadın, kürk, mücevher, sal· 
tanat, ihtişa•, cümbüş, sebep• 
siz kafa kesmek bir çılrınlık 
halini almıfb. Bundan llafk• 
•iır küfürler İbrahimin ağzında 
yuva yapmıştı. Ekser vakbn• 
Davutpaıa bahçesindeki kaaır
da geçirirdi. Arada sırada bir 
yıj'm çıplak kadının ıöiüslerİ 
üzerine sırt üstü yaslanarak 
itkence, ölüm, ister. Tüyleri 
ürperten işkencelere katlaaa• 
zavallıları inletirken seyrindell 
zevk duyar, kahkahalar yaic:b
rır ve sonunda sert küfürler 
savururdu. 

Bermutat bir eilenli sır•
sıatla padiphın canı işkenc• 

iate•iıti. Naııh paşa oilunlll' 
isyaaına iıtirak etmekle suçld 
Galatalı Müsellim ai'a henıell 
ietirtilmişti ... 

İbrahim ferman buyurmuş: 
- Bire ...... ler fennaaıOJ 

ıudur ki derisi karı~ karış yil
zültün, yarasına tuzla sirk• ._., . ' 
eM;ı sın ... 

Muhiddin Batu 

Me murı~';. 't~c';.vuz et11114 
Karşıyakada eski karakol so

kaiında Ömer karısı Hatic• 
•• kocası Ömer ile ib,.bİlll 
karısı Lütfiye otunlukları eYİll 

. e 
baıkalanna satıhp tahliye••• 
dair verilen karar üzerine e'I• 
ıic:len icra ve polis meıaurla
rına hakaret ve tecavuzda btr 

--~· 
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çok kuvvetli eyi silahlar
la çcvrilmiJ bir kalenin içine 
yalnız başınıza ıinccksiııll:. 
Korkunç düşmanlar içerisinde 
manevralar çevirecek ya zorla 
veya kandırarak kale içindeki 
aü'lcrin başındaki kumandanı 
kaçırıp buraya ırctircccksiniz. 
Bu işi yaparken canınızı yüz 
kcrre tehlikeye koyacaksınız. 

Ragastanı11 yüzü ıüldü. Bü
yük tehlikeler taşıyan bir bü· 
kümün kendiıiae verilmesinden 
çok sevindi. Bu sevinç içinde 
ıordu : 

- Ne vakit ıritmek ırerek

lcşiyor? 
- Hemen yola çıkahilirsiniz. 

Biraz sonra Serar ela ordusunu 
toplıyarak yürüyüşe ıeçcr. Ba
fından aş kumandanı aynim· 
ca Monteforte kalesi d ltoyun 
eymeyc mecbur kalır. 

Kalellİn adıaı işiten tovalye 
•oımor kesildi. 

- Montefome mi? 
- Evet Şö•alyel Gideceii 

11iz yer Monteforte kalesidir. 
Kaçıracajrmn:. aılam da Kont 
Almadır. 

Şö•alye aalaşılmıyacak kadar 
ya•aı bir sesle yaai (Beatriain 
babası) dedi. 

Zavallı Raıaataaıa bütüa dü
ıünceleri köldindea yıkıl•ıı, 
üstüne bir aitrlık çökmfiftü. 
Kalbine bir hançer saplan lf 
fibi için içia, inim inim inliyor· 
du. Benzi ahlıf, rcnıi kül ıibi 
olmuştu. Bunu rllr•• •• sezen 
Sczar sebebiai sormak istedi: 

- Ne olduauıı: tovalye? 
- Koat A.laL. Monteforte 

lı:alesi .. 
- E••t llylo.. Lakin sizia 

için bunda korkacak ne var. 
Niçin benziaiz attı?. 

- Y apamaal. Hiç bir vakit 
yapamam .. 

- Ne diyorauauı.. Ne söy
liyorsunuz: ıo•alye?. 

- Kont Alma ile Moatefor
te kalesine kartı hiç hirşoy ya
pamam diyorum ... Yapamam ..• 
olamaz .. 

Bu söılerdea kutkıtlaaaa Se
zan• kafasıadakiler altüst ol
auf, ıözleri dıtan fırlaaıştı. 
~azıaı yırtarcasına boiuk ye 
k11ık hir Hale haykırdı : 

- Niç.ia olamaZJDlf, 
Gözleriai Seı:arm kanlı ıöı:

leriae dike• Şö•alye Papaya 
kartı dedi ki : 

- Papa !.. V • siz Mouia
yor beni di11leyin ... Benclea ca
anıu isteyin fidip dliflllaalan
nızla tek ltaııma clatııfm•ii 
isteyin ... Hepaiae haıınm. Li
kia Alma aleyhinde Monte kor
t•y• karşı hiç bir 4cy yapa
mam. 

Sczar Borjiya beklcaedijri 
bu karşılığın sebebini öjrcnme
ic savaşırkc11 Papa yerinden 
kalkmış, kapı perdesini kaldıra
rak anlaşır anlaşılmaz bazı işa
ret v<'rmiyc başlamıştı. Çılgın 
iibi bir hal alan zavallı Şövalye 
yüksek sesle dedi ki: 

- Sebebini mi soruyorsu
nuz'? Seviyorum. Hem de çıl

ilnca seviyorum. Onun sevgi
sinden öleceğim. Sevgilimin 
düşmanlı&"ına hakaretine ui'ra
aıaktan ise en müthiş bir ölü
me boynumu vcrnıei'i her 
feyin üstünde bulurum. 

- Seviyor muaun? Kimi? .. 
- Kont Almanın lnnnıl ... 

Beatrisl.. Primveril ... 
Bunun üıeriae Seıar öyle 

bağırm14, öyle ltir ıea çıkarmıfb 
ki bu asla inaan ııeainc benze
•iyordu. Haaçeriai çekti. Şo
Yalyeain herine aaldırdı. 

- Raıutan yerinde• fırladı. 
Kendini koruyacak lıir duruma 
•eçti. Altı.cı Alekaaııdr iH 

ojrlunun üzerine atılarak Seza
rıo bilei'ini yakaladı. Bir aya
ğının çokurda olduğunu söyli
yerck yalvarmajra koyuldu. Sık 
sık İspanyolca da şu sözleri 
tekrarlıyordu: 

- Sen deli misin Sczar ... İşi 
ben göreyim. 

Sczar geri çekildi. Papa bir 
şeytan g:bi yine güler bir yüz 
takınarak dedi ki: 

- Şövalye siz oğlumun ku
suruna bakmayın .. O asabidir. 
Affedin. Yarın kendisinin bu 
davranışından iızüntü duyaca
ğını ben biliyorum. 

- Mon senyor Sezar dile
diğini yapmakta serbesttir .. 

- Siz de düşüncclt-rinizde 
serbestsiniz şovalye .. Size ver
mek istediğim memuriyeti be
ğenmiyorsanız. kabul ctmiyebi
lirsiniz. Ancak dlişmanlanmız.ın 
durumuna bu kadar a~kırı bir 
vaziyet alan adamı yanımızda 
alıkoyamıyacajım.zı siz de an
larsınız. Hele bu adam sizin 
ıribi değerli bir kahraman olur 
ise,. Şu halde derhal Roıaadan 
ayrılmanızı istiyorum. Bununla 
beraber üstünüze fazla düş
mem. Düşünüp taşınınız.Bir ay 
içinde bana son karannızı bil
dirirsiniz. Şövalye papaya tc• 
fckkür cdcrkca kendi kendine 
de bu akşam bu Romadan ay
nlma karannı vermiş bulunu• 
yerdu. Papayı tekrar görüşe
ccjriz diye sclıi•ladı. Raialtan 
papanın kaldırdığı perde ka
pıdan çıkıp iittikten sonra Se
zar babasına haykırdı: 

- Ne yaptınız baba? Şu 
dakikadan itibaren bu adam 
en korkulu düşmanımdır. Ben 
onu bir hançerde .. 

- Hançerden daha iyisi var 
Sczar .. Ccllit!.. 

- Cellat mı? 
- Evet... Sen Fransuvanın 

katilini daha bulmadın dei'il mi? 
Halbuki i~te ben buldum. Ya
nndan itibaren onun muhake
mesine başlanacaktır. Sekiz 
ıüne kadar da katilin başı 
yerde yuvarlanacaktır. Bu katil 
ise şimdi buradan çıkan adaa
dır. Ojrlum iyi dinle .. Şu da
kikada onu yakalayıp hapse 
atıyorlar. 

Hakikaten bir iki dakika 
içinde şidcetli bir gürültü ifi
dildi .,.. hcman seslerin arkası 
kesildi. Perde açılarak Gar
konyo içeri fireli: 

- Sonıı var -

Tütünlerimiz 
TUrk tipi tUtUnlere lnglllz
ler raQbet gösteriyorlar 

Alakadarlara ıclcn haberle
re göre İngilizler. Hindistan da 
yctiıtirilen " T<irk tipi ,, tiitün 
lcre fazlaca rai'bct gösterme
ğe ba~lamışlardır. Bu yıl ,, Türk 
tipi ,, tütünlerden İngiltcreye 
iki buçuk milyon ki!o ithalat 
yapılmıştır. Yunan hükümeti 
İsveç tütün inhisarile bir tü
tün satış mukavelesi yapmıştır. 

Bu mukavele yakında mcr
iyete girerek ihracat başlaya
caktır. bu tiitünlcrin bcdclile 
lsveçten sanayi maddeleri sa
tın alınacak ve karşılığı kapa
tılacaktır. 

Yunanistan, Sovyet, Rusya 
ilcde bir tütün takası anlaş
ması vapmı,tır. 934 yılında 
Yunaaistandan 12,289,295 kilo 
tütün ihraç etlilmittir. 

Köycülük 
Tetkikleri 

Viliyct mektupçusu bay Baba 
Kolda, dün Pınarbası, Naldö
ken •e Kiliı:aaa köylerine ıi
derek klycülük tetkikleini yap
•ı'1:ı.r. 

fenı Asır. 

Mekteplerde tetkiklerimiz 
Erkek Lisesi 

Kadar 
olgun 

•• •• ovunse 
verimi erile 
hakkıdır 

ne 

Mektebin büyük kütüpha-
nesine giderken talebeden 
kütüphane mümessili Bay İb
rahim ve tabiiyc liboratövarl 
mümessili Bay Kazım de bize 
iltihak etmişlerdi. Kütüphane 
mümeuiline; kitap mevcudunu 
sorduğum zaman daha evvel
den böyle bir sual karşısınd& 
kalaca~ını anlıyan zeki b:r 
talebe tavriy!e cevap verdi. 

- Size ondan evvel k'jtü?
hanelerimiz hakkında birkaç 
şey söyliyeyim. Bizim üç kü
tüphanemiz vardır. Bıri bi
rinci devre arkadaşlarımız n 
kütuphancsiclirki. rurada dah'l 
ziyade mektep ve R n·f 
kitapl rı bulunur. Buradan 
kitabı olmıyı:n fakir arl;a
daşlarımız istifade ederler. 
Şimdi bulunduğumuz yer mek
tebin en büyük kütüphanesidir 
ki burada her nevi eser mev
cuttur. Bir d.: bundan başka 
bir kütüphanemiz vardır ki, 
burada bütün ecnebi lisanlara 
ait eserler vardır. Kitaplarımı
zın mecmuu 7140 tır, Buauıı 
1630 u umumi kütüphanenin 
792 si edebiyat şubesinin ve 
ıcriyc kalan da birinci devre 
arkadaşlarımızıodır.Kütüphane
miz daima açık durur.Mektebe 
devam eden kardeşlerimizin 
hepsi buradan istifade ederler. 
Kitaplardan başka mecmualara 
ve gazetelere de aboneyiz!.Bir 

I'ıp fakiiltesiııde tahsilcle ola ıı 
defa ıon sıaıf edebiyat şubesi 
"Yeni A11r,,a abonedir. Günün 
siyasal hadiselerini dahili ve 
harici bütüa havadisleri oradan 
takip ederiz. 

İbrahim burada sesine biru 
daha samimiyet kattı .. 

- Dojrruau " Yeni Asır ., ı 
çok seviyoruz. Çünki hizc çok 
sa&"lam memlıoalardan havadis 
veriyor. 

Bu sözleri Kemal ajrab:y ve 
bay Kizııa da tasdik ettiler .. 
Kütüphaneden sonra tabiiye 
laboratuvarına girdik. Burası 
cidden güzeldi .. Bu kadar zen
gin bir laboratuvarı olan bir 
mektep şüphe yok ki bu derse 
büyük bir alaka gösterir .. 
Bu koca laboratuvar içinde 
o kadar çok şeyler var lci 

Kaleme almak imkansız.dır. 

Yalnız şöyle ak 'ımda kalanlar
dan bir kaçını s;ze sayıvere

yim .. Büyük bir ka~ıkçı kuşu, 
bir deniz kaplumbası, bay Nu
rinin ördeği, bir baykuş bir in
san iskeleti ve saire ... Buradan 
ayrıldıktan sonra kimya oda
sına girdik.. Kemal ajrabey 
müsaade isteyerek bizi bıraktı. 
iki mümessille baş başa kalınca 
onların ai'zından da bir kaç 
şey yazayım dedim.. Edebiyat 
şubesinin genç iki talebesi ve 
samimi tavırlarile mekteplerin
den bahsederek şunları söyle
diler: 

- Biz böyle bir mektebin 
talebesi oh:lutamuz ieia iftihar 

ediyoruz. Bütün okutaolarımı

mız.ın yakın alakalannd•n mem
nunuz .. Edebiyat okutamaz bay 
Esadm vukuflu ifadelerini din
lemek güz.el ıerzcni,Icrini işit
mek çalışma şcvkımizi artınr. 
Kimya okutanı, bay Salahittin, 

soa sınıfı• huırladıiı bir mec
mua için kap örnekleri idi. 
Bana " en çok hangisini bc-
ırcniyersuauz ., diye sor-
duklan zamaa birdenbire 
cevap veremedim. Çünkü hep
si çok güzeldi . . Dakikalarca 

I::ıııiı' /ise.<iııdeıı rnezıııı olaıılar ceıııiyeli 

Coğrafya okutaoımız, bay Ziya 
tarih tabiiyc, fizik riyaziye 
bütün okutalarımızın hepsi kıy
metli bilgili adamlardır. 

Buradan ayrıldıktan sonra 
beyaz saçlı, beyaz ıakalh ka
fasından ışık saçan ve kendini 
kitaplara vakfetmiş muhterem 
bir zatın bulundui'u odaya fir
dik .. Burada da bir çok kitap
lar vardı. Ecnebi eserlerin bu
lunduğu kütüphane burası imiş .. 
Masaların üzerinde bir sürü cc-

İ::mir lisesi11ıle11 111e.ıım genrleı· 
nebi mecmuası var .. Her sene 
mezun olaa talebelerin yaptık
ları almanaklar da ayrıca bir 
seri teşkil ediyor. 

Bu iüı:el binadan aynlmak 
istemiyordum. Merclivcalcri ia
dik bahçeye çı~adan evvel 
birde talebeler dııarıd.a iken 
töyle sınıflara bir röz atayım 
dedim .. Girdiiim sıaıflarda, sı-

önünde durup zevk ile seyir 
ettikten soara yemekhaneye 
girdik. Aşcı basıya bugün yap
tığı yemeklerin listesini sorar· 
ken o mutevaz11 bir tavırla 

düşünmedca saymaia başladı. 
ayrı 'ı ·~· en .. 

- Bay 5 Mayısta gelirsen 
sana nefis bir helva yaparım !. 
Dedi .. 

Mektebin diğer bir köşesin
de lisenin tarihi ile yaşıyan 

birde bakkalı Hamit ağa var. 
Oraya yaklaşırken ôjrle pay
dosundan çıkan talebeler kü
çük dükkana üşüşmüşlerdi. 
Hepsini• ağzıadan bir sürü ses
ler çıkıyordu .. 

- Pi yas Hamit a • a! 
- Şeker, Hamit ağa . 
- Bana bir lobya ver Ha· 

mit aial 
Ne güzel yer burası!.. 
Mektebin :uka tarafında 

gençler oyuaa dalmışlardı. Bir 
kısmı basketbol çcmberiae bü
yükçe bir topu sokmağa çalı

şıyor, bir kısmı futbol oynıyor. 
Bir kısmı da büyükçe bir kum 
havuzunda atletizme çalışıyor. 

Hepsi ayn ayrı seyredilecek 
şeyler .. Ôa bahçede ayrıca bir 
i.lem Yar .. A;ır başlı, cdcl.iyat 
ve foa talebeleri kol kola ıir
miflcr, parkıa yeıillikleri ara· 
sında dolqıyorlar. Hepsini• 
ytizünde çalıtkaa talebelerin 
ııururu okuauyordu. 

Erkek liaeai keacli ıiııcaindcn 
çıkaa talebeleri ıözclen uzak 
tutmıyor. Buaun bariz mi1ali 
üç dört sene enci İatanbulda 
kurulan "Er• Yurdu,, dur. 11-

Tabi iye loboı·atıı t'a ı-ı 

ralann karşısındaki dı•arda tanbulda bulunan ~euçlere bu-
" Atatürk ,, ün büyük bir rcs- raıı bir a11a kucajrı oluyor. 
mi ve enun altında yalılızlı Ne kadar iyi bir teşekkül, ne 
harflerle yazılmıf şu ~atırlar kadar candan bir alaka... Bu 
var .. " Ne mutlu Türküm ,, di- kurum orada yalnız bir yurd 
yene .. İçli bir istekle bu cüm- halinde kalmamıştır. -Oradaki 
leyi tekrar ettim. T eneffüsha · ıcnçlar lzmiria ırüzel mahsülle-
ncyc ırirmcden evvel büyük bir rinin bilırill reklamcısı olmuş-
camckana konulan ve talebe- )ardır. Her sene verdikleri 
!erin ellerinden çıkmıı ltulunan "Ere Gecesi,, balosuna bütün 
resimler ırözüme çarptı. Bu"lar bir ırencliii cekiyoralr. Bu 

Soyadı 
Soyadlarını tescil 

ettirenler 
Yeni soyadlarını nüfus dai

resine tescil ettirenlerin isim
lerini yazmakta devam ediyoruz: 

İsmetpaşa mahallesi birinci 
Sakarya sokak 23 numarada 
Zübeyir Fırlangcç, üçüncü Ka
rataş caddesi 415 numarada 
Mehmet Fişek, şehitler ma
hallesi Mız aklı sokak 56 nu
marada Müslim Hardal, Halil 
efendi mahallesi 13 numarada 
Mustafa Heli! para, Bornovada 
Yeni cami kırk numarada 
hancı Mehmet ve biraderi Ha
lim Hancı, Narlıdere Köyü 
426 numarada Mehmet İncc
bacak, Mersinli Bornova cad· 
desindr 35 numarada Bekir 
Sıtkı Anter, Memduhiye ma• 
iıallesi Müezzin sokak 13 nu
marad Akyoldaş, Aziziye ma
hal!csi 16 numarada Avram 

lb harı, Bornov Cami sokal 
49 num rada İsmail Aytaç, Kar 

y.ı Osmanzad Hilal sokak 
9 r.umarada Haver Adsan, Kı
ırıkköy 15 numarada Murtcza 
Bil~eçoğlu, Pazaryeri mahal
lesi Hacıhüsnyin sokak 8 nu-
maraıla Şerif Ba&-can, ÇiYici 
hamam çıkmaz sokakta 159 
numarada Yaşar Boyacı, 
Tamaşalıkta Salatinoğlu nıa: 
hailesi 63 numarada M. Alı 
Bcrtan, 1,irinci sultaniye teren
nüm sokak 7 numarada Hacer, 
Hatice ve müslim Bir Su, 2 nci 
Sultaniye mahallesi 186 numa
rada Hüseyin Maviş, Karata, 
Tramvay caddesi Aile evinde 
Ester Menekşe, Dolablıkuyu 
mumcu sokak 22 numarada 
Nüsrct Meri:anköı, Dayı cami 
mahallesi 35 numarada Müsta
fa Moçin, Kestelli mahallesi 
1003 numarada Hasan Misket 
Kara ba~lar kayalık mevkıi 
9 numarada Mustafa Maka', 
Bornovada yeni cami 8 numarad 
Hüseyin Y erakar, Karşıyaka 

Banka sokak 29 numarada Jo
zef Meogi, Kahramanlar 4 nu
Mürüvvet Malgir, Buca yukı<"I 
mahalle köşeli sokak 790 nu
mara Sait Ali Meşekoparan, 
ikinci Aziziye Gündojdu soka!. 
11 numaradtı Hasan Yüzek, 
Dedebaşı Abdülkadir sokak 21 
354 numarada izzet Y eşildal, 
Peıtimalcılar Hasanhoca ıoka
jrında 21 numarada Kemal Şe
vikcl 3 üncü Sultaniye mahal· 
leıi Hüseyinağa sokak İ 
numarada Nuri Şanlısoy, 
Birinci sultaniye mahallesi Ka
mil pa,a caddesi 22 aumarada 
Tevfik Yurteri, Gündojdu so
kak 57 numarada faak Yumu
ıaklar, Dörclüncü sultaniye 295 
numarada Mustafa Yandur, 
Güzelyurt ıan ıokak 15numa
rada Muiz Y clmer, İkiçcımelik 
toraman ıaeacıt 26 numarada 
M. Sait Yiyok, Mecidiye ma
hallesi Halil Rifatpaşa caddesi 
82 numarada lsmail ToafUÇ. 
Sarıkamış mektebi M. Şahap 
ve Talat Türk üstün soyadım 

~lıiıışlardır. ••••••••••• ••••• 
·~~~~''d';.''t~i~~b~j~' gidecek tam 
75 gencimiz bu ana kucajına 
ı.rireceklerdir. 

Mektebin kiiçük kapısına ka
dar beni geçirmek lutfünde 
bulunan Kemal ajrabtyc teşek
kür ederek ayrılırken Egc'nin 
bu büyük irfan mal.edine ko 
şan kençleri derse davet cdt. .ı 
zil tekrar çalmaia başl .. ıştı .. 
Mektepten çıkarken ateşli du
daklardan çıka• fU mısraları 
duyuyorum: 

• 
Bizim kalbimiz ilim, aleti!• 

doluclur 
Biz bajlıyız gönülden st•ıili 

lisemize 
Bize iman veriyor hür vatanın 

hür ıeai 
Ebediyyen var olsun iz.mir 

Erkek liıesi .. 

Seli.nı C:a'V'l.d 
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.llrraldı bir llikôyeyi böJJle dinlerler 

Başte10/1 buıncı sııl111ede 

cuk bayramı dolayisile arkadaş
larının sevinç ve duygularını 
bildireceklerdir. Bu 36 çocuk 
için Çocuk Esir~eme Kurumu 
6 otomobil ayırmı~tır. Bu oto
mobiller 23 Nisan 935 Salı gü
nü sabah saat 8 de lnönü, Ha.
Jitbey, MisakımilJi, Yıldırımkc
mclbcy, Dumlupınar, Gazi oku
loıırı önlerinde bulunacak ve 
çocuklar tarafından süslendik 
ten sonra hareket edccckl~rdir. 
Otomobil için: 

A - İnönü okulasına; Müda
faaihukuk. Hakimiyetimilliyc, 
Gö.ztcp İtalyan, Necatibcy, 
Kar taş Musevi okulaJanndan 
birer talebe, 

B - Halitbey okulasına; Du
atcpe., Tat'bikat, Sankamı,, 
Tınaztcpe, Zafer olrnlalarından 
birer talebe. 

C - Misakı illi koulasına; 
bmctpaşa, Şehit Fethi bey, 
Keçeciler Musevi erkek Keçe
ciltr Musevi kı:r., Keçeciler ye
tim okulalarından birer talebe 

Ç - Yıldırım Kemal bey 
•kulasın; Vali Kazım Paıa, te
bit Fabıl bey, Kahramanlar, 

D - Dumlupınar okulasına; 
Sakarya, istiklal, Yusuf Rıza, 
T opalb, İnkılap okulalarından 
birer talebe, 

E - Gazi okulasına; Alsan
cak, Alsancak İtalyan kız, ltal
yan Erkek, Fransız Kız, Fran
Erkek okulalarından birer ta
lebe iÖnderilecektir. 

Bu talebeler hemen otomo
b!lle yukarıda adları sayılıı.nları 
zıyarct edeceklerdir. Ziyaret 

okulalar talebesi Cumhuriyet çelenk takılacaktır. Çcleniin 
meydanında toplanacaklardır. biri canlı olarak ve Misakımilli 
Her okula saat tam 1 O da mey- talebesi tarafından kurulacak-
danda hazır bulunmak üzere tır. Diğeri en güz I çiçekler~e 
h~rekete ieçeceklerdir. o'mak übcre Hakimiyetimillıyc 

6 - Her okul;ı talebesi Ga- okulasınca hazırlanacaktır. Can-
zi heykeli etrafında i?'cliş sıra- Iı çelenk Gazi heykelinde du: 
sile ve geçen yıl durdukları rurken Gazi okulast talebesı 
yerlerde dörder kişilik derin tarafmd n heykel önünde şnr-
kol nizamında duracaklardır. kılı oyunl r yapılacaktır. 

7 - Saat tam 10,15 tc şen- 10 - Bundan sonra çocuk 
liğc ba lauacaktır. Ônçe süel esirgeme kurumu tarafın an 
muzika tarafından u İstiklal " hazırlanan şekerler her okula 
marşı çalınacak, bundan sonra okutmıımları tarafından çocuk-
cumhuriyet marşı muzika ile lara dağıtılacaktır. Çocuk esir-
birlikte talebe tar fından söy- ge e kurumu her okula için 
Jcnccektr. ynlan şekerleri daha önce 

8 - Martlardan sonra vali okuJa1ara gönderilmiş buluna· 
Kazımp şa okola!ı talebesin- caktır. 
den Nefise tarafından 23Nisan 11 - Heykel önünden geçiş 
ıiiri okunacak ve Yıldırım Ke- ve meydandan dönüş şu şe-
mal okulası talebesindan Tür- kilde ·dört koldan yapılacaktır. 
kan tar.afından da 23 Nisan Kollar durumlarının bozulmak-
bakkında bir ıöylev verilecek
tir. Buna vali General Kazım 
Dirik cevap verecektir. 

9 - Söylevlerden sonra Gazi 
heykeline okulalar adına iki 

sızın sıra ile harekete geçecek
ler ve heykeli sağa alarak 
Atatürkü ıelamlıyacakla.rdır. 

A - Birinci kol ikinci kor-

. 
2sG7T Nisan 1935 ~ 

•• gun r 
eğlen apıl 

çocuk yuvalarına yardım • z .. 

}aşamalı.· zevki Yannın gemidlet·i 

Yu valm·claki illtüıımn 

fındakl kapıda Belediye lat
kanını ıelimladıktan ıonra öte
ki kapulan çıkarak Hisar önün
den Odunpazarı eski mahke
•c önü, Mczarlıkbqı yolu ile 
İsmetpaşa bulvarının batında 
dağılarak okullara dönecekler
dir. 

Her kola şu okulalar a-irc
cektir: 

Birinci kol: Dumlupınar, lı-
mctpaıa, İstiklal, İnkılap, Sa
karya, Tınaztepe, Topallı, Yu
ıuf Riza, Zafer. 

ikinci kol: Duatepe, H. Mil
liye, Halitbey, İaönU, Göztepe 
İtalya•, M. Hukuk, Karataş 
Musevi, Necatibey, Sarıkamıf, 
Tatbikat. 

Üçüacü kol: Alaancak1 Gazi, 

İlk adım .. 
bütün tribünler çocukların pa. 
rasız oturmalarıaa ayrılmıtbr. 

15- Çarıamba günü öj"lc 
den önce çocuklar parasız ela 
rak sinemalara ıireceklerdir 
Her okuladaa kaç çocuğu 

han2i saatta hanii sinenıay 
götürüleceği maarif idaresi ta 
rafından okulalar'a bildiriloıtcek 
tir. 

16 - 23 Nisa.n .. Çacuk bay~ 
ramı,, oldup için her çocu 
bayramlık elbisesile Ycya iste 
diii herhanii bir temiz elbis 
ile tenliğe iıtirak edecektir. 

vakti saat 9 dan 10 a kadar
dır. Ziyaretler yapıldıktan son
ra bu çocuklar otomobillerle 
Cnmhuriyet meydanına gelerek 
arkadaşlarına katılacaklardır. 

5 - Çocuk şenli~i için ilk BabH!Jı taklit Krrrdeş sevgisi Alsancak İtalyan Erkek, AI-
dondan yürüyecek ko•aia ie- 1ancak ltalyan Kız, Gündojdu 

Başokutan ve okutmanlar. 
hu•un teminine çalı~acaldardır 
Siyah ve gri önlükle ~elec• 
çocuklar olursa bunlar bir ar&· 
da buluııdurulmiyarak ıırada 
karışık bir durumda bulundu· 
rulacaklardır. 

>"' bu ::atJGllılar dalıa fimdidttı kuMarla 
1. ''''tkltrleri~i '1ldür01J()f'lar 

BlJfiU ba1n*8u "'vndaı· da '1<U' .. 

.....,., itwiana• 

ı 
Jecek ve parka kartı olan kn- Fransız Kız, Kordon ltalyan 
pıdan kendilerini kuıılayacak Kız, Senjozef ilk kııım. 
olan Vali Gcnerab seJamhya- Dördüncü kol: Kahramanlar, 
caklar Ye konak içindeıa reçe- Miıakı Milli, Muaev~ t~kek, 
rek Emniyeti Direktörlüiü ya- Musevi Kız, Musevi Yetim, 
nıadaki kapıclan çıkacaklar ve Olti, Şehit Fethi Bey, Vali Ki-
Cumhuriyet halk partisi kuraj'ı zımpaıa, Yıldırım Kemal Bey. 
öaünee parti idare kurulu baı- 12 - Kolbaıılar: 
kanmı ıeliınladıktan ıonra yol- Birinci kol: Mıntaka müfettişi 
larına devam ederek dajıla- 'Ye Dumlupınar Başokutanı 
caklardır. Gaffar Güneri. 

8 - ikinci kol başta ıüel ikinci kol: Mantaka müfettiıi 
muzika olduğu halde birinci ve Duatepc başokutaaı Şemsi 
kordondan ieçerek kışla ka- Adak. 
pısında kendilerini karşılıya- Üçüncü kol: Mıntaka müfct-
cak olan Komutanı selamla- tişi ve Alsancak baıokutanı 
dıktan sonra kışlaıun arka ka- lbrahim Kökyayla. 
pısından yellana devam ede- Dördüncü kol: Mıntaka mü-
rek Halkevinc uirıyacaklar ve fettiıi ve Şehit Fethi Başoku-
oradan dağılacaklardır. tanı M. Nuri İzdirim 

C - Üçüncü kol birinci 13 - Bayram iÜ•l\ tram-
kordondan ieçerelc Gazi okv- vaylar, vapurlar, tiıneadiferler, 
lacı öaiinde• okulılarına dlS· çocukları parasız ta,ıyacak-
•eceklcrdir .~ lardır. 

D - D6rdüncü kol, lamat· ı 14 - Ôiladea aonra aaat 
pap ltulvanadu Belatliyeye 16 da Alaancak ıtadyu•untla 

_ ,aaelenk Sı•ı• iableli tara• Jepalacak Qaktopu .. sıada 

17 - Her okula başı ve oku-j 
tanı Salı ve Çarsamba ıünlcri1 
talebesinin yanından ayrılnuyaı 
cak ve programın güzelce tat-~ 
bikine, heykel önündeki top·ı 
lanb ile ~eçitte ve sinemayaı 
ıirip çıkıtta her türlü karga-~ 
talıklardan uzak kalması•• ça-

1 lııılacaktır. 

18 - O a-ün çocuklar Ata"'] 
türke, Kamutay Başkanı 'I• 

Marrif Bakanına ve çoc:ulı 
esİrieme kurumu genel ı.a~
kanı telyazısı gönderecek· J 

}erdir. 
19 - Okula1ar bu proir•·ı 

mın dışında kalan vakitlercl• 
çocuk bayramı dolayisiyle iÜ·) 
zel eilenceler yapabilirler. 

20 - Gazteler de çocuk haf
tası dolayısile çocaklar hakkın
da yazılar yazacaklardır. 

21 ·- Şenliiin devam ettiil 
uıca her yerde intizam ve in
zibata zabıta memurları temi• 
edeceklerdir. 

22 - Karşıyaka, Buca, Bur .. 1 
aava okuJalan keadi yerleria4'•) 
ıealik yapacaklardır. 
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Oç Mdivani Prensi 
~ ....................................................... .. 

Beş defa evlendiler ve... Beş defa 
boşandılar .. Meraklı bir macera .. 

-- - --- --------Reno.. Nisan Fransa'da geçirmesine, bu 
Günün birinde şarktan ııelip unvanı kendini layık bulamaz. 

Garbın en güzel kadınlarını David va karısı da Parisc gel-
fethcden üç kardaş var : Serj diler. Geaeral Mdivani ı:clini-
Mdivani, David Mdivanı ve ilk defa ıördü. 

etti. Parise dönünce Aleksi 
kararını vermişti. Bütün kuvve
tile uğraşaşak, fakat emsalsiz 
bir güzel olan Luizle evlene
cekti. -

Aleksi Md.ivani bunlar hak ~,_..., "'"""~---~~---~~~.,..,., Çabuk kasllcn 
kında bir roman yazılsa 
ne kadar harikulade bir 
roman olur .. 

Ba~larında aile reisleri. 
general Zaharya Mdivani 
olduğu halde bütün Mdi
Hniler kızılların ileri yürü· 
yüşü karıısında Tiflisteki 
ecdattan kılma maliki
nelerini, petrol kuyulannı, 
aile ıatolarını ve hemen 
bütün [senetlerini bırakıp 
kaçtılar. Yola çıkarken 

altın, ırli•Üf, mücevherat 
ve aile hatıraları ıribi en 
kıymetli •ıyalannı ıandık

lara doldurtup beraber 
almı,lardı. Böylece Avrupa 
yolunu, hürriyet yolunu 
tuttular. 

Fakat felaket bir ka
pıya çatı durmasın.ıervet
lerini birikiatisiai çıkarmak 
için sandıkları açbklın za 
man sadakıtlııı: bir Ufaiıa 
alba, ıümüt 'H •Ücev
herat yerine kıymetsiz ha· 
lılar yerltıftİr•it olduiu
nu hayreti• ırlirdüler. 

İşte böylece Parise geldiler. 
Ati, diğer Rus muhacirleri içia 
ae kadar karanlıkıa oalar için 
de öyle idi. Çarlar sarayı•ın 

en büyük debtlebesiae alışmıf 
ae kadar kaçaklar Yardı ki 
Pariste •• adi itler• sarılarak 
ı:eçinmeie aıecbıır kalm!flardı. 

Halbuki buıü• taliin çeaberi 
dönmiiftür. MdiYaniler kozmo
polit kibar ilem.lerinia .. ıöz
de simalın elmuılardır. luna 
nasıl muvaffak eldulır? Şimdi 
Barbara Huttoa ile birlikte 
Rcnotla buluna• bir aile doatu 
bu•u filyle aalabyor: 

- Bu•larıa hepıintle pııla· 
cak bir tab.iyet Te h11SU1i bir 
cazibe vardır. Fakat oyunları· 
•ıa en mühim atusu, Mdiyaaı 
prensesleri•clea Ruıadanadır. 
Bu kadın blitüa anfuzuau kar· 
detlerinin hizmeti•• koymuttur. 
Gizci ve aevimli olduğu için, 
onlana kibar ileaılerinde yer 
edinmelerine çok yardım etmiı
tir. O ola11aydı, üç delikanlı 1 
Serj, David ve Alekıi kendilerini 
bekleye• fakirliktea yakalarını 
kurtaramazlardı. 

Eğer bunların karakteri hak
kı•tla bir fikir edi••ek istcr
seai:ı:, büyükleri olan Serj hak
kında söylenenleri dinleyiniz : 
11 Ona bin frank Yerıeniz, ken
disinden daha zavallılar için bu 
parayı sarfetmedikçe ıönlü ra
hat etmez ! ,. 

Pariste Ser j kendisinden da
ba fakir olan Rus mültecilerini 
kabul eder ve eline ıeçcn pa
ra ile onlara en nefis 'eyleri 
ikram ederdi. Bir akşam zaval
lı bir Rus çalıııcısına, bir iş 

bulsun diye, kentli ismokinini 
bile verdi. 

ilk lzdlvac 
En küçükleri olan David bi

rinci olarak evlendi. 1926 da 
zengin bir petrol şirketi hesa
bına seyahat ettijii Kaliferni
yadan gelirken Holivudda Mac 
Murray ile tanıştı. O sene Da
vid ile Mac Murrayın izdivacı 

Holivudun en meraklı hidiııesi 
oldu. Yılclızlar, merasimde ha
ıır bulunmak için, stüdyolardan 
Lr.açıyorlardı. Dünyanın bütün 
perdelerinde hayali ırörünen bu 
sinema preasesinin hakiki bir 
prenıes oluşunu herku gör•ek 
istiyordu. 

Bir sinema yıldızı, Balayını 

sevimli bir 
roman 

Yeni bir enerji ile 
çalıştı. Senede bir de· 
fa Lüizi ııörmcğe ~i
diyor ve Luiz de mü
tekabilcn Parise geli
yordu. Genç kızın gü
zel Gürcü prensine 
karşı aşkı günden gü
ne artıyordu. Nihayet 
nişan haberi alındıiı 
zamao kimse hayret 
etmedi. Bu, herkese 
ıöre, ideal bir izdivaçtı. 

Fakat evlendikten 
sonra hayatlarını kur
mak lazım ıeldi. İşte 
buna muvaffak olama-

"""'~"'' dılar. Aleksi her iste· 
dijiini bulmuştu. Son 
dt"rece ııüzel bir ka
dın Amerika ve Frın
sada konaklar, sayısız 
atlar ve arkadaşlar. 

,..,,.,.,.. Bununla beraber b.

mamile mesut cle~'ildi. 
1932 de Lahi'de 

~~l]~~~z:'..::::~L.~d bir boşanma kararı 
Pola lı'ervi 

Genç kadının ıüzelliği şüp
hesiz onu da teshir etmitti, 
fakat aktrislerin aileıine inti
sabından pek memnun olma
dığını diier oğullanııa söyle 
•ekte• de reri kalmadı. 

Bu ihtarın tesiri ııörülmedi. 
Az sonra, bir telaiz telgraf, 
Serj ile ozaman şöhretinin en 
yüksek derecesinde olan Pola 
N eğrinin de niııılındıklarını 
bildirdi. 

A"llerikada dönen şayıalara 
bakılıraa, lehliaktiris ancak 
r kibesi Mae Murrayı kııkandı
iı için Prenseı olmak iıtemişti. 
Fakat Pola Modivani. kar• 
daıların en J.üyüğünü hakika· 
ten sevdiğini bala iddia eder. 

Y eııi çift Pariıte evleadi. 
Pola Fransayı ıelince J.ir ıato 
satı• aldı ve ikinci Mdivani 
Preaıesi oldu. Halkın tanıdığı 
bu yıldızın evlenmesinde hazır 
bulunmak şerefi herksin ııözii
ııü kamaştırıyordu. 

Bot•nmalar baflıyor 
Bu iki izdivaç uzun sürmedi 

Mak murHy Hollyvood da, 
Pola Negri de Paris'te boşan
dılar. Az zaman soııra Serj, 
çok me,hur aktrislerden ve 
opera şantözlerinden Mary 
Mac Kormik ile evlendi. Bu 
yeni aşk romanı da tliğerlcri 
ııibi bitti. Atkla batlayıp bo
şanmaya dayandı! 

Şimdi Aleksinin kalp işlerine 
gelelim: Luiz Von Alcne aşık 
olduğu ıaman ancak 17 yaşındA 
idi Bu kız da, büyük babası 

John Jakob Astorun muazzam 
servetinin varisi idi. 

Aleksi Kambric üniversitesin
de tahsilde iken Luizin iki 
kardeşilc tanışmıştı. Kız da 
Amerikadan kalkarak İngilte
rede ayni kollejc geldi. Bu 
ikı çocuk birbirilc çok ıörüş· 
mcğe ba,Jadılar ve Londranın 
en kibar salonlarının gözdeleri 
oldular. 

Tahsili bitince, Aleksi Pa
ristc bir banger nezdinde iş 
buldu ve rahatça yışımağa 

başladı. En büyük arzusu Yon 
Alen ailesine mülilr.i olmak 
için Aıaerikaya ııitıaekti. Ni
hayet buna muvaffak oldu. 

Von Alcn ailesi bütün atla
rını onun emrine verdi. Tekrar 
Avrupayı dönmek icin ısrar 

aldılar. Bu sevimli 
aık romanını kırmak için bir 
sene yetmişti. Söylendiğine ba
kılırsa, Luiz lıocasını sevmek
ten ıreri kalmamıştır. Şimdi 
ikinci kar1sı olan Barbara ile 
boşandıktan sonra, Luiz onunla 
yeniden birleşmeğe hazırmış 
bile. 

Aleksi, ilk hop.omadan sonra, 
Parise gelip kırık kalbinin es
ranaı iki kız kardeşine açtı. Bu 
esnada Barbarayı aşk ilan et· 
miı, fakat rcddedilmifti. Uzun 
bir seyabata çıktı. Uzak şarka 
ııidecekti. Marsilyada vapura 
bindi. Bir kaç hafta soııra Ru
sa ( kız kardeşi ) OJ1dan şu kı· 
sa telgrafı aldı : " Herıey yo
lunda. ,. 

Çünkü Aleksi Barbarı ile 
anlaşmış, Banıok'dın aynı va
purla dönmüşlerdi. 

Luiz ile Aleksinin botanma 
kararı 1932 son teşrinindc vc
rilmitti. Altı ay sonra Aleksi, 
Barı.ara Hutton ile evleniyor
du. Şimdi de ... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hilaliahmerin 
Yardımları 
923 yılından 934 yılı sonuna 

kadar ıcçen 12 yıl içinde İz
air Hililiıhmer cemiyeti dispan
serlerinde bakılan fakir halkı 
ilaç ve saire measrafile 3 dis
panıerdeki doktor ve müstıh·· 
demlere 173,131 lira sarfcdil
miştir. 

Bu üç diapanıere 12 yılda 
108,217 erkek l:ı2,251 kadın 
ve 86484 çocuk hasta vaziyette 
müracaat etmiş, muayene ve 
tedavileri yapılmııtır. 

Tabanca 
Kemerde umuırhaneler ara-

sında İsmail oğlu Kemal' da 
bir tabanca bulunmuıtur. 

Mekteplerde 
Hafta münasebetile 

Müsamereler 
Bugün başlıyan Çocuk haf

tası bayramı dolayısilc bu hafta 
içinde bir çok mekteplerde 
müsamereler verilccekti.r Kız 
liıesi, kız sanat enstitüsü ve 
Hakimiyeti milliye mektebinde 
yarın için müsaıncreler tertip 
edilmittir. Perşembe ııünü ak
pmı Karataf orta mektcbiıule 
de bir konser verilecektir. ' 

I ' ' 

• 

Altay - lzmirspor 
Bugün Alsancak stadyomunda saat 

on yedide karşılaşıyorlar 
Dün yazdığımız ııibi buıün 

ıchrimizin en kuvvetli takım
larından Altay ile İımirspor 
Alsancak stadında sıkı ve id
dialı bir karşılaşma yapacak
lardır. Birkaç hafta sonra şilt 
şampiyonasında karşı ku.ıya 
gelecek olan bu iki takımı

mızın bugün yapacakları kar
fılaşma bilhassa bu itibarla da 
çok entresandır. Çünki lik şanı 
piyonasında Altaya mağlüp 

Gezintiler ., ... 
Turing kulübün 

Seyahatları 
Vali Kazım Dirijin bıtkan

lığı altında çalışan İzmir Türinı 
ve otomobil kulüoü tarafından 
bu yıl bahar ve yaz mevsimin
de halkımızın Cuma günleri 
hem y.:ırgunluğunu ıidermek 
ve hem de onlara faideli ve 
neşeli bir ıün yaşatmak için 
kısll seyahatlar tertip etmiştir. 

Her cuma ııünü sabah er
kenden gidilecek ve akşam 

herkes evine dönecektir. 
Seyahatlar muntazam bir 

proıram altında olacaiı ıibi 
istiyenlere öğleyin ve ikindi 
vaktı birer piknik de verile
cektir. 

Gerek tren ve ırcrek oto
mobil ve piknik fiyatlan gayet 
ucuz olacak ve bunlardan hiç 
bir menfaat bcklenmiyerek sırf 
halka turing kulübün bir hiz
meti cılacaktır. 

Bu ırezekleria birinci sıra 

proğramını aşajiıya yazıyoruz: 

3 Mayıı cuma ıünü otobüs
lerle Beri'amaya, 10 mayıs 

cuma günü Efez harabelerine 
17 mayıs cuma j;!'Ünü Ödemiş 

ve Birıriye trenle 24 mayıs cu

ma zünü Tire • Paşıçeşmcsinc 

otobüslerle ııidilcceldir. 

Bu seyahatlerde Turinl;!' ku
lübün onoral bils-inleri tarafın
dan gezıincilcre harabeler hak
kında gayet uzun ve bilıin 

izahat verilecek ve her yeri 
cihandeğer pahasında o!an bu 
harabelerin tarihi ve bedii kıy
metleri ıidenlere ôiretilcccktir. 

Seyahatlerin özenle yapılması 
hususunda hcrtürlü resmi ko
laylıklar temin edilmiştir. 

olan İzmirspor takımı yeni ilti
hak eden eski elemanları da 
kadrosu içine alınca kendisini 
ş'. lt şampiyonluğuna namzet 
saymaktadır. Filhakika buıün 
cezası biten kaleci Samidcn 
başka Namık ve Mustaİanın 
da takımda yer alacaklarını 
öircndik. Bu takdirde Altayın 
muvaffakıyeti biraz şüpheli ~ibi 
ı~rünüyor. 

Maç saat 17 de başlıyacaktır. 

Futbol 
Heyeti dün toplandı 

Dün akşam toplantısını yapan 
futbol heyeti Alsancak stadyo
munda bu Cuma lil'ünü s.ıbah
leyin mektepler idman hayrımı 
olması dolayısile yapılacak ikin
ci takım maçlarının ikisini halk 

sahasında diğer ikisini de Al
sancak sahasında yapmığa ka
rar vermiştir. Saat 13 de mü
sabakalara başlanacaktır. 

Birinci maç Buca - K. S. K. 
h>kcm küçük Mustafa. 

İkinci maç Altay - Altınordu 
hakem Riza K.S.K. 

Bu karşılaşmalardan sonra 
lil'cçen hafta olduğu ıibi (A) 
muhteliti ile ( Genç ) muhtelit 
hakem bay Mustafanın idare
sinde karşılaşacaktır. 

Halk sahasındaki 
Maçlar 

Saat 9 da Şarkspor - Türk
ıpor hakem İsmail Göztcpe, 
Saat 11 de Göztepe - İı:mirspor 
hakem Osman Altınordu. 

Gtiztepe kUçUklerlne 
Sıfır puvan 

Bu hafta yapılan Altınordu -
Göztepe (B) takımları karşı

laşmasında Göztepc takımında 
Bekirin iki defa biı inci takım 
maçlarında yer aldığı haidc yi-

ne (B) takımında oynadıiını 
ıören futbol heyeti bu hareke

tin nizamnameye aykırı oldu
jiunu nazarı itibara alarak Göz
tepclilere sıfır puvan vermiıtir. 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada 

Yapılan Satı,l•r 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

ı:.anıfe 7 

Ekonomi 
Haberleri 

Alman yada 
Sanayi vergisi 

Almanyadan alınan haberler< 
göre ekonomi bakanı ve ran· 
ıcyman direktörü doktor Şa 
Alman sanayiinin ileri ıclcn" 
!erile yaptığı bir konuşmadı. 
bilhassa iç piyasa için mı 

çıkaran sanayi üzerine biı 
vcrıi konulması ihtimalindcı 
geliri yedi yüz milyon marl 
olarak besapl.ınan bu verginiı 
işlerini arttırmak üzere ihraca 
saoayiine tahsis edilmesi ihti 
malinden bahseylemiştir. 

Amerlkada çiftçinin 
Borçları 

Maliye hakanı yeni ibda 
olunan zirai norçları tahsil cfiı 
hakkında bazı izahat vcrm;ştir 
Bu ofisin maksadı Land ba·-k'ıı 
vermiş oldğu avansların •,:iftçi 
lcrden zarar verici bir tarzd..: 
ıeri ılınmasllla mani olmak için· 
dir . aıkanlıktı bu parçalarıı 
iadeıile meşgul olacak bir til 
müdüriyet vücude ııctirilecek· 
tir. Land Bank ise avanı ver·· 
mekle i~iıal edecektir. He 
bir mıntıkada teşekkül edece! 
heyet borçların durumunu tet· 
kik edecektir. Hükümct çiftçi 
ler üzerine bir tazyik yapmr' 

ı niyetinde değildir. Ancak çi t 
çilerin ümit .:itikleri ~ ib 
borçların ıenel surette ipta liıı 
talep etmiyecclı:tir. Mühim lıal 
!erde müddet tayin oluna cal 
ve aldıkları araziye çok ı •ar 
vermiş olanlar fiatları tcddl. 
ve kontrol e•tirebileceklerdir. 
Kurakhktan korkuyorla 

Birleşik Amerikada ekiule 
rin bu yıl da kuraklıktan La 

1 
rar ırörmesinden korkulmak 
tadır. Kışlık buğday rekolte 
sinin 500 bin bu~el eksik ola 
caiJ tahmin ediliyor. 

Par•ların istikrarı 

Aıcncc Economique et Fi· 
nanciere lil'•zctesi paraların is· 
tikrın hakkında nc,rcttii bi 
makalede acunun en büyü\. 
ticaret memleketinin mevcudi · 
yeti bile Aklı selime karşı b 
tecavüz teşkil eden ve bütü' 
arsıulusal ticaret hayatını felc _ 
uğrataa mütemcvviç bir par. 
üzerinde ayak dirediji müd · 
detçe acursal bir ökonomil 
kalkınmıya yol açılamıyacarııı. 

yazmaktadır. 
Beıgayı du,urenler 

ikinci sıra seyahat pro~ram 
daha zcnııin olacak ve ta Bur
sa, Yalova ve Çanakkale ye 
kadar uzanarak meşhur tarihi 
Truva harebelcri de ziyaret 
edilecektir. 

245 Koo ittihat 
66 K A Kazım 
33 J Taranto M 
33 M J Taranto 
27 H Alyoti 

10 
11 50 

13 50 
15 

Bclganın sukutunu ve ser· 
mayelcrin kaçmasını mucip ola 
sebepler hakkında yapılan bi 
tahkikat neticesinde polıs mü · 
teaddit bankaların ve mali mü 
csscsclerin merkezlerinde arat 

tırmalar yapmış ve bu araştır 
malar esnasında belıanın muh 
temel sukutuna dair evrak bul 
muştur. Bu matbualar Tbeuni 
kabinesinin sukutundan evn 
tedavüle çıkarılmıştı. 

rf ırtıl ınücadelesini 

Teftiş 
Mıntaka orman müdürü bay 

Sami dün öğleden ıonra Sefe
rihisara ıitmiştir. Orada tatbik 
edilmekte olan tırtıl mücade
lesini ğözden ııeçirecektir. 

Küçük Haberler: 
Bay Edip Glzlltel 

Posta ve telıraf müfettişle

rinden bay Edip Gizlitele iki 
ay mezuniyet verilmiştir. Bay 
Gizlitcl aezuniyet müddetini 
lstanbulda ıeçirecektir. 

'tayinler 
Cumhuriyet kız saa'at ensti

tüsü tabahat ve ev idarcai okut· j 
manlıjına İsmet paşa kız ens
titüsü okutmanlarından bayan 
Süheyla tayin edilmiJtir. 

'Veda ziyareti 
Tekaüde sevkcdilmesi ıebc

bilc memleketine ıridccek olan 
tehrimix Fransız reaeral ken
ıoloıu dün belediyeye ırelerck 
bay •okter Beacet {Jza veda 
ziyaretinde buluamuttur. 

23 H Z Ahmet 
22 E Raditi 
8 Alyoti bi. 

457 Yckün 

10 
11 
10 50 
11 
11 62 
12 

12 
11 50 
10 75 
11 25 
12 12 
13 

Zeytlnya§ı 

Kilo Alıcı Fiat 
3100 Muh. Alıcı 24 75 24 75 

Zahire Borsası 
Çu. Cinsi 

1090 Bu'?'day 
23 ton 11 

Fiat 
4 85 .. 35 

5 Akdarı 3 37 3 37 
4 15 
2 35 

40 Börülce <( 15 
150 P. çekirdeği 2 35 
244 K Palamut 250 435 

40 30 balye pamuk40 

Para Piyasası 
22-4-1935 

Alış 

Mark 50 25 
!sterlin 608 
Fr. Franııı 8 28 
Dolar 80 10 
Belııa 21 12 
İtalyan lireti 1 O 40 
İsviçre F ran. <tO 60 
Florin 84 70 
Kr.Çekoılov 5 '>4 
Avustr.Şilini "' ~ 

Satı, 

50 75 
613 

8 30 
79 50 
21 50 
10 45 
40 85 
84 95 
5 27 

24 

Japonyanın gellrl 
Ulusal zcnırinlik ve ıeli 

1924 yılındanberi azalmaktadır. 
Dış ülkelerdeki alacaklarınııı 
yekinu 192 milvoil yene var 
maktadır. 

Japonya fabrikalarının 933 te 
ki elektrik sarfiyatı 7.506 mil 
yon kilovatı bulmuştur. 932 d . 
6.348 milyon ve 1931 de 6.34<, 
milyon kilovat idi. 

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

Teşekkür 
Oğlum Mstafanıo müptel 

olduğu çok tehlikeli şclr.ildck 
bir apandisit hastalıiını Alsan 

; cak sıhhat evinde ameliya 
ı ederek hayatını kurtaran opc 

ratör bay Cemil Şerif Baydur'ı 
rızeteniz vasıtasile ailcmiziı 

1 
teşekkürlerini takdi• ederiz. 

Pederi 
1 Bodrumlu aalbantzade Hüıcyiı. 

1174 (556) 
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Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu No.23 
1 - Öz Tllrkçe kllderdea r•le• lllzlerin karpmıa (T.Kll) beldeii (allmeti) konmuthır. Buıılan• her Wri balı:lı:ıncla aıra11 ile 

u:ı.manlanmızııı (mııtalluıı11) yuılannı ıuetelere Yerecejiz. 
2 - Yelli konan lı:arııhkların iyi ayırt edilmesi için, ırereiine ıröre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca ISraelder de konulmuştur. 
3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin buırünkü iflenmiı ve kullanılan tekilleri ahıımıtbr. ASLI AK olaa HAK, aslı UOOM ol .. 

HUKUM, Türkçe ÇEK kökilnden ıelen ŞEKiL ajbi. -

T •a "' .... •••• 

T AÇL 1 
DELiLER 

lnsilAh et.ek - Soyu•••k, kemiren bir kurttnr. . iradi - lrclenl 
1hülmek latik .. almak - Ôcalınalı: Gayri iradi - lrcle1iz, ircle-

t•Y ile yalıllrlldar. ,....., r-.., f "k 
laabet ettirmek - Dfiqe- ..&. 3 rihi .&. e rı a 

Ôrnek: Saalı:i iıuaıılıktaa ia- Öraek: lntilı:aa alaak için ıizce 
ıilllıa et.mitti - Sanki ia11ahktan eau öldürclü - Ôc:almak içia Örnek: Mücerred barekltı 
•oyun•uıtu. aau öldürdü. iradiyetindeıı. maaul olıa ia-

lnıiyald - İçıüdel lntikamciı - Ôçpıler ıaalar, ırayri iradi laareketle-
lnıa atmak - Yapaelı: Ôraelı:: O ne iatikamcü bir rinden ceıa ıörmezler • Y abtız 
Bina ataak - Kar•ak, yap· ada•dı - O •• öçfll4ler ltir ircluel hareketleri11du IOl'kV-

•ak ada•clı. lı11alıilea iasanlar, yadirııel lla-
Örnek: llu evi 1895 to İ9fll latiMb etmek - Kapılan- reketlerinden ceza ıörae:der. 

etmiıti - Bu evi 18'5 te yap- aalı: lracleli - lrdeli, eaerjik 
•••h. Ôrıtelı:: Zea,mfere iatiıab lrH et.ek - Vermek 

İn9ia elmalı: - Şavaık (Bak: et.ekten bııka ltir flY bil- Örnek: Çekirıelet \opra(ın 
Eti•) ••zdi - Zeafİıller• kapılanmak- verimliliiine :ı:arar irH etti -

lnşiab ( T eşault ) etaek - taa ltqka ltlr flY ltUaezdi. Çakirıreler toprap Yerimlili-
Dallanmak, kelsal•alı: lntiıab etaek - Y aıunaak tine ıarar verdi. 

Şulte - Kal ıirmek lrad - Gelir 
Öl'llek: Bu yol dört tulteye Ôl'Jlek: Bir ite iatinlt etmek- Örnek: lradiyle ıreçinir bir 

ayrılır 5 Bu yal dört kola ay- llir ite ıirıaak. adaa - Geliriyle reçinir bir 
nbr. lntiıar et.ek - Yayılmak, ad .. 

lllfilı:alc et.ek - Y anlmak, çıkmak Iracl etmek - Getirmek, 
c;ıtlamak, ikiye aynl•ak Ôrıtek: Yeni ı.ir haber iati- vermek 

latirah - Ferahhk, iç açılaa t•r etti - Yelli bir haber çıktı. Öl'llelı:: 1 • Nutuk irad et-
Ôraelc: la9irah içinde ı•çea lntiz.. - Dü:realik ınek • Söylev vermek. 

ltir ıün - F eralıılılıı: içiade re- intizar etmek - Beklemek, 2 - Mi11I iracl etaelı: - Ör-
çea bit ıia. ıözlemek nek ıetirmek. 

İntaç etmek - S.nuçlamalı:, Örnek: Vüruduıı.uza çarıc;qm lrpcl etmek - Erdir•ek, 
bitirmek, sebelt olmak ile intizar ediyorum • Gelae- uılamak, yecleaek, yllnemek 

Örnek: Bu İfİ iataç edeme· ni:ı:i dört ıröıle itekliyorum (ıöz- (Bak: ikıııı) 
d.ea - Bu iti ltitirmedea (ıonuç- lüyorum). Ôl'llelı:: 1 - Sizi hakikate ir 
hyamadaa) İnzilıat (Zaptllrapt) - Yua ıad etmek iıterim - Sizi dol· 

Bu ha•talık ölllıaüail iataç Öl'llelı:: fnubat, lıir ıaemle- ruya erdirmek isteri•. 
etti - Bu haıtalık ölümüae H- ketin ilıreıiade eıı. ehemmi· 2 - Bu ır••ç, pek etlea-
beb oldu. yetli ltir feydir - Y aaa, bir ili- ceye daldı, onu irpd etmeli -

f atak et.ok - Söylet••k, kenin çevriminde en lSae•Iİ Bu ıre•ç, pek eilenceye daldı, 
dile ıetintak hir ıeyclir. oau ualamalı. 

Ömak: Feryadı daiları taı- İu:imam etmek - Katıı.alı: 3 - Aklı ermiyenleri irpd 
lan intak edecekaitcHİae - Örnek: Ônii•llzdeki liyüad etmek yazifemizdir - Aklı er-
Hırylcırısı claiları tatları tllle ailıkülita bir de lııu inzimaıa ıaiyealeri yedemelc borcumuz-
retirirceııiae (a6yletirceaine) etti - Önümü:ııdeki ıayııız ırüç- lıır. 

lntaı ahlak - Çimleamelı:, lülı:lere bir de ltu katılclı. 4 - Yüksek bilgileriyle yal· 
y•:termek la:ıivaıılh - Çekilıre nız bizi .. •Kil blltün milleti ir-

Örnelı:: Tohumlar ia\af& bat· Örnek: Bir ıaaaalar tehir· ıacl etti - Yülı:aek lıtilperiyle 
ladı - Tohumlar çi•l••••Y• leria bercilııı.ercinılc:a el çeke- yııhuz bizi de fil blıtün ulusa 
(yeşermeye) lıaılıdı. rek bir kliçllk kiSyü iazi'faıAh yönedi. , 

fatıba - Duyu, (Balı:: biı), ittihaz etmiıtim • Bir zamanlar irtibat - Bailaam, haj-
iı - (Fr.) lapreuiaa tabirlerin lı:arıaıalığındaa al lanb 

Ôraelı:: Onu• !tende bırak- çekerek \ıir lı:üçlllı: köyü çe· Örnek: Aralarıadaki · ıılı:ı ir-
tığı inbba hiç de eyi dajildir- kilıe edinmittim. tibata nazaran - Aralarıadaki 
Onun bende bırakhğı iı hiç de İpka •tınek - Bırakmak, 11lı:ı baila11•a (baftlantıya) ıröre 
•yi deiiJdir. alıkoymalı: irtica - Kıytalclılı: 

lnb\ıalı: etmek - Uyaak İpka kalan - Dönek Ômek: irtica hi11i, inlcıli 
İntıfa - S6JUDe İpka kalmak - Döaaek, hazmedemiyenlerde doj-ar -
İntıfa - Faydalaaaa, uıt- kılmak Kaytalı:lılc duyıuıu, devrimi 

laama iptal •taak - Çürütmek ıinclirmiyenlerde doiar. 
Ôrıı.elı:: Paraııadan daha çok Ômelc: Taahhüdatını iptal ı~ticalen - Doiaçtan, ta-

iatifa fikriyle - Parasından daha etme için bir yola baı YUrdu - ıanız, hazırlanmadan (Balc:Bil-
çolc faydala••ak (1118-laamak) Baiıtlarını çlirütmelc için S.inlair Dedahe) 
fikriyle. yola baş vurdu. Ômek: irticalen bir nu\ulı: 

İntihab - Seçi, ıeçme, ae- İptidai - H.. irad etti - Doiaçtan bir aöylev 
çim f ptidai - ilkel Yerdi. 

Ôraek: Mabuı intihabı heallı Örnek: Alı:vamı iptidaiyeniıı lrtidad etmek - lnanından 
lıtitmcdi - Sayla" 11çimi heanz malümatı da, mahareti de ip- çıkmalı:, döamek 
ltitmedi. tidaidir - ilkel uluslana bitıri- irtifa - Yükseklik 

intibah et.ek - Seçaek rtih I G lari de uzelliji de ilkeldir. 1 • - öçüm 
Ômelı:: İlcidett birini iatihalt f ptili _ Dütkllnlülı: Örnek: Pek kıymetli bir mu-

etıneliıinix - llı:idea lıirini seç- d. p k el ı· b' •eliıiaiz. Ömelı:: Oyun eyi bir 9eydir, ci ın irtihali - e •ier 1 ır 
Müntahab - Seçkea yalnı:ı: iptill derecesine varma- bulmanın ııöçümü. 
Örnek: Memurlarınız ıaeya• ıaalı - Oyun eyi bir ıeydir, yal- lrtiıam etmek - Sınaylan: 
d nı:ı; du-ılru··nlük dereceıı·ne mak, rumi düşmek aıa a en müntahabı hanriıi· var- Ö 

ı mamalı. rnek: Ufukta irtisam edea 
dir? - Jrarlarıaız arasında en 
aeçkeni hanıiııidir? . Müpteli - Dütkün bir yelken - Ufukta ııaaylanan 

Müntahib - Seçme• ô k 'o d bir yelken. rne : a am itrcte müp- Jrtiıa - Alımsalclılc 
Örnek.. Mebus intihabında teladır O d · 1ı:· d .. 

-
1 am ıç ıye uş- Örnek: Irtiıa bir memleketi 

münt11hibi saniler rey verır - kündür. harab eden hallerden biridir -
Saylav seçiminde ikinci ıeç- Müptela olmalı: - Düılcün Alımsaklık bir ülkeyi yıkıla yan 
ınealer; rey verir. . olmalı:, uiramak, yakalanmalı: hallerden biridir. 

intihar - Ôlünç Örnek: 1 - Bilmem neden bu isabet - Doirululı:, yerin· 
Örnek: İatihar da bir cürüm- ıırada oyuna müptela oldu - delile, yaaılmazlık, isabet· ( T. 

dür, fakat cezası da cürümle Bilmem neden bu 11rada oyuna Kö.) 
birlikte çekilmit olur - Ölüaç düıkün oldu. Ôrnelı:: Her bir auetede ııö-
de bir suçtur, ancak cezaıı da 2 - Korkulu bir haatalıf'a rülen isabıt 9ayanı laayrettir • 
auçla birlikte çekilmiı olur. müpteli oldu - Korkulu ltir hH- Her bir sorumda görülen doi-

lntihar etmek - Ölünmek, talıia uiradı (yıkalandı) rululc (yaaılmazlılc, yeriaclelilı:, 
kendini öldürmek f ptina etmek - Dayanmak iıahet) ıaıılmaia değer. 

Müntehir - Ôlnük İptiaam etmek, tehe11üm et- isabet etmek - Di19melı:. 
Örnek: Müntehir, intihar et• melı: - Gülümsemek tutturmak, dütıelmek, iıabet 

mezden evvel yazdıiı yazııın- · İptizal - Bayaiılaıma etmek 
da.. - Önlük, kendini öldür· Ômelı:: Bu yoldaki mütalea- Örnek: Attığı kurşun taııı 
me:ı.den önce yazdığı 'yaı111nda.. lar artık bayaiıla9h. hedefe isabet etti - At~ı,iı lcur-

İntikal - Geçme irade ( ihtiyar anla•ına ) - tunu tam amaca düıtü ( diiş-
İntilcal - Aalayıf, '.fUlf lrde ıeldi, amacı tuttu, iıabet etti). 
Örnek: Serillliatikal bir adam irade (kudret aalamına) - laabeti rey ( vuzuhu nazar, 

Çabuk anlayışlı (çabuk vın9h) Enerji feraset) - Y alırörü 
bir adanı. irade etmek - Buyurmalı: Öl'Jlek: Devlet ricaliaı en 

lntilıcaıa - Ôç l Örnek: Böyle yapılaaaıaı lOlı: 111uktui olan bir ıey de 
Ôrnelc: latilcam, yüreii ke- irade etf 'er - •ısyle yapıı..a- inbeti reytir - De.,)cd adaa-

airt11 ir kurttur - Öç, re~ L 1- lı: •• llnl •U ar. • ıarıaa ea ÇO farekli aJlıa ltir 

tir•ek, IHbcıt ettirmek No. "32,, 

ı .. ı (iblai) etaf'lı: - Ulat· ·-------------------· 
tı1111ak 

ı .. r et.ek - Eiirre••••k, 
bel bel ••raek (Bak: lteılct
aek) 

lıbat - lıbat (T.K6.) 
Iıır• etmek - Eıleaek, af:ı: 

dinlemek 
Örnek: .Size Yarilea •Hayibi 

paderaaayi iıra etmeliıini:ı; -
Si:ı:e verile• !tabaca a;nclleri 
esleaeliıiaiz. 

isim - Iıim (T.K&.) ıcl 
lıkin dnı.elı: - Yurcllanclır

malı: 

Örnek: Muhacirleri iıkln et
•elı: ü:ı:ere yerler tefrik edildi· 
Göçaenleri yurdlandıraak Oz
re yerler aynldı. 

lsaet - Arıi 
Örnek: ismeti her tlirln tai

lteden beri olan - Arıjrı ber la
keden beri olan. 

l&nad - Üınet 
Ômek: Bu gibi iıaadat ona 

hiç bir zarar vereaez - Bu ııihi 
lilaatler oaa biç bir zarar ve-
remeı. 

lsııad etmek - O .. e•elı:, 
yaaclamak, llıtlln• almak 

Öl'Jlek: Onun ltir kabıhab 
yoktu, fakat lı:abahatı ona iı
Jlad ettiler - Onun bir ıuçu 
yoktu, ancak ıuçu ona llsnedi: 
ler ( yaadıdılır, onu• üıtlina 
attılar). 

Iuaf - lıraf (T.Kö.) 
lıtib'ad ıt .. ek - Iraksamak 
Ômek: Böyle laareket ede-

eei;ini iıtib'atl etmezdi•-Böyle 
hareket ıdecejini ırakıamaz: 
dun. 

lıtibpr etmek - Miljde al
•ak 

Teb9ir etmek - Mlljdeleaek 
Örnek: Memauniyetle tebıir 

ederim ki : Sevinçle müjde
lerim ki. 

Iıtical etmek - Evemek, 
çabuk olmalı: (Bak: acele etmek)· 

lsticlib e:•ek - Getirmek, 
çek•elc 

Örnek: Dikkatini isticlab et· 
mek istiyordu - Dı',lı:atini çek
mek iıtiyordu. 

l•tida (Ar:ı:uhal) - Dilekçe 
lıtidacl - Anıklık - (Fr.) 

Aptitude, capacite 
Ôraelı:: işten çok dü9ünmede 

•öıterdiii iatidadla taawaııtı
Iıten çok dütünmede gllster
diii anıklıkla tanınmııtı. 

Iıtidan• etmek - Borç al
nıalc 

ııtidlil etmek - Çıkarmalı: 
Örnek: Sözlerinden ne dn

tüııdilfünü iıtidlil etmeliydini:r
Sözleriaden ne dütündüiünll 
çıkarmalıydıaız 

istifa - Çelcilim 
Ômelı:: lıtifa, her zamaa biz· 

metten içtinab manaaına ır•l
mez - Çekilim, her zaman işten 
lcaçı .. a anlamına ıelmez. 

istifa etmek - Çelı:ilaek 
Örnek: Makamından istifa 

ederek - Orunundan çekilerek. 
latifayı kusur etmek - Suç

dilemelı: 

Ömelc: V alctiade ıralmediii 
için istifayı kusur etli - Vale
tinde ırelmediii için suçdiledi. 

istifade etmek - Fayda ıör: 
mele, aaığlanmalı: 

Istipa (Bak: ırına) 

lstiirab etmek - Y abanıı
mak (Bık: ııarabet) 

lştiğralc - Dalınç 

Örnek: Okucluiu tllrlı:llyli is
tiirak içinde dinle .. iler - Oku
dııiu türküyü dalınç içinde 
dinlediler. 

ltihale - Deiitia 
Örnek: Her inlcılip ltir çok 

iıtihalelerin bir araya ıolme: 
· iliyle ahtr • He• deni• ltir lok 

Rus tahtına 
saralı bir ----------Katerinanın bütüa hayatı, 

usun ıllren ııltanat yılları Ruı 
ılilinlt · yerleıen bu atelar sö
ıOaüa gerçaldijilli. ııöıterir. Za
riç gözde olarak ıaraya ııiria
ce oyuacular çoi'almııtı. Po
teınkin Romanofları• aarayla
nndan baılıyarak Rus aaılza
leleriaia hayatına, o ırfiıı• ka
kadır bilin mi yen ııe•İf Ye renk
ıİI bir lükıü ıolcmuıtur. Oaua
la birlikte doymalı: bilmiyen ih
tiraslar belirmiştir. K•r1akofla 
ıefalet ve rezaletin her çeticli 
açıjra yurulmuf, t•ref, fazilet 
ve bir kelime ile ablalı: aef-
humları unutulmuttur. Lanıkoy 
ve Momonof' u• ıolı:tuoları ke
pazelikler de bıtlı:a .. Kateri
naya ıreliace hırs va tıhveti• 
kudurmut bir timaali idi. Petr• 
ile ille nipnlanclıiı aünden iti
bareıı. taliin acı tekatları ile 
lı:ırtılıttıiııulan bu taliıizliktın 
intikam almak iıtemiftir. 

Daha GrandütH ilı:ea a:ı: 
hakaret röraemitti. Dolcu:ı: yıl
lık Hmerniz bir evlililı:tea 
ıonra tarihte birinci Pol aclıaı 

tatıyan prena doiuaca Kate: 
rina derhal oi.umian ayrıl
aıştı. Katf!rina hatıratında tiSy
le aıdatır: 

.. y el • avrum 02unca o•u aar .. 
dıla.r. imparatoriçe Eliı:abet 
ebeye çoçuiu alm~sını ve lcen
.lisini takip etmuini emretti. 
Beni yalnız batına, yardımsıı 
ve bakımaız bıraktılar. fztırap 
yataiında bu yalnızlıiın acıaı 
içime çökmüştü.,, 

Prenı Polun vaftizi cloium
dan altı ıün ıoara yapıldı. Ço
cuk bu aralıkta ölurn tehlike
leri atlattı. Zira anasının yav
rusunu emzirmeaine müsaade 
elilaedi. Katarina yiae batıra
bndan çocuğundan şöyle bahse
der: 

Küçük prenae o kadar ihti
•am edilmeıine ra(men odası 
borucu, hava almaz bir yerdi. 
Be.Jiiin üıtü ıiyah tilki cleri
larile örtülmüştü. Y orıaalar 
kürkle kaplanmış kırmı2.1 lcadi-

deiişialerin bir araya ırelme
ıiyle olur. 

lıtihlif etmek - Yerine ı•ç
melc 

istihale et•ek - De(şin .. ek 
Ônıek: ipek böce(i \ıcelbe(• 

istihale. eder - ipek böcei'i ke
lebeie deifinir. 

istihfaf etmek - Hıfifıt
aemek 

Örnek: Kuvvetli in1anlar, 
düşmanlarını iıtihfaf etmezlcr
Kuvvetli insanlar dütmıalarını 
lıafifaemezler. 

Jatihkak - Hah (Bale: Hak) 
istihkar etmek - Küçükse-

111ek 
istihlak - Y oialtım 

Örnek: Memlekette yerli malı 
istihlaki - Yurdcla yerli malı 
yoğaltımı 

istihlak etmek - Voialtaak 
Ôrnelc: Odun iatihlilc eden

ler kömür istihlak edenlerden 
çoktu - Odun yo(altanlar, kö
mür yoialtanlardaa çolrtu. 

istihsal - Üretim 
Örnek: Adana'da pamuk is

tihsali artmııtır - Adana' da pa
muk üretimi artmıftır. 

lıtihHI etmek - Üretmek 
Örnek: Afyon iıtihsal etınelc 

ıçın haşhaş ekerler - Afyon 
6retmılı: İc;İll haıhat ekerler. 

geçen Pol 
çılgındı ..• 

feden yapılaıttı. Zavalb ya'f· 
rucak ter içinde yhiyorcl•: I• 
faıla telı:ayyüdatla aukav-•t· 
ıi:ı: ltüyüye11 çocuk biraı U'fa· 
ya maruz kalıa aezle oluyorclım. 
Pren1ia etrafında bir ıllril ilı
tiyar kadıalar Yarılı. Onlam1 
pek u: pratik olıa ıhtimamlan 
yüzüntleft Pol'ua 11bhah c;ola 
ıarar ıörliyordu. 

Pren~ Polun hltıraluı da. 
anaesillİ.a yaılıldınaı tama•· 
la•aia yarıyor. Onlardaıı. öi
reaiyorur. ki preaı 13 aylık 
iken hile 11111mıyordu. Bu lı:1ı
.lar lı:alabalılc !takıcılar araııa· 

da itila çocak aık ıık ltepjin
dea düter da kimseni• laahori 
olmazdı. İmparatoriçe Elizabet 
ıüade birkaç defa Çareviçi 
ziyuet ederdi. Çocuk büyll]a 
anaaını ıörllr g6rme:r yayga· 
rayı baaardı. Bu fazla ant pati 
Eli:ı:altetia :ı:iyaretlıriai lı:eı••

aiae aebep elmu9tu. 
itte Katerinayı Roaaaoflar 

tahtında iıtihlaf eden Çar bi
rinci Pol ı.u 'fÜcutca ı.aif, haa
talılclı olan Poldu. Saralı idi. 
Banlaa bqka ea küçük ı.ir 

hldiae lı:ar9111nda aaabıaa ht
kim ola•az, ıinirlenircli. 1770 
de F ransaaıa Petroırad ıeflrl 
olaa M. Sabatye Hariciye ••
ıaretia• ııoaclerdiii bir rapor• 
da tunları yazıyor .. u : 

"Üçüııçü Pertroau11 saltand• 
tea düıürilldlliü ııüalerden &a 
önceydi. Pol babaaının lı:ancH
ıiııi ltoiclurwıalı: iıtecliiiadea 
f6pheye dü~uelc heyeca• içia• 
tle titriyor, ysr yer aalı:lanıyor
d u. Bu korku genç praıin 

aailıiını bozacak kadar tici· 
detıi idi. Deli Petroaun ltütlia 
isabı •inir Ihtillçlarını tevarüs 
ctm~ laulunuyordu. Geaçliiinin 
ille ııünleriade rüzel sayılabi

lecek olan ltu çehre ııit ıide 

ıelı:lini lı:abetmiı, korlı:ııaç biı 
çirlcinliie çenilmiıti. Bu çahr• 
içinde manaaını muhafaza aelen 
yalnız ıözleri ~e beyaz di9leri 
icli. 

-
istihza etmek - Alay et•ek, 

•ilenme le 
Örnek: Kendisiyle iıtibıa 

edenlere kızıyordu - Kenditiyle 
alay edenlere (eileaenlere) l.u
uyordu. 

istihzar at r- Hıııırlıklar . 

istikamet ~ Doiruluk 
Örnek: istikametten a.yFıl· 

dı - Dojrruluktan ayrılmadı. 

Onergeler 
Kılavuz sözleri üzerine, hu 

listenin (Yeni Asır) da. çıktı

iından ba,lamak 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. . . . .. kelimui· 
ne Kılavuzda . . . . . kar~ı· 
lıiını uygun (yahut: yetet ) 
l[Örmüyorum. 

Sebebi: (kısa.ca) . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
Önergem şudur : .... (1) 

fmza 

l) 8unıd11 M.- /Jııttge pôsln/lfl• 
jJtn Jl'ızıfa;· 11ttı·inı biı· ~ty Jl"l'' 
lorııı uc<ık/11·. 

' 



Çok asri bir hututa malik bir m6ble dahilinde mevzu bu ahi· 
u : S.kiı llmbah, Ye yirmi adet tuli meYce ırlre ayar edilmif 
.&eneli, lS metnclea 2000 metreye kadar alan bu •hin, radyo 
" mlzik feullinia en son tekimülltuu aefsiade cemetıniftlr. 

Yllbek tevettllrlü hususi devreli bir peatocl Ye defilen hu
aalliyetile müflerek çalıpn antifedias 11-haı.n ...... .u. aa· 
menin her lüJi mevcde aynı mlllr-·eJ nM•mam Yermeaiai 
temia eder. 

HAKİKi RADYO ~ 
44 

Satı, yeri : RTHUR VETTER ( SahiW.U. Sui ) 
Samu lakeleai 22 T elefoa : 2547 

6 • 150 ( 411) 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

Bütün lzmirliler burada buluşurlar 

==== T epebaşı Beyoğlu ==::: 
MU.teclrl: 88tlln lzmlrHleı .. ....._.. ...... 

k••Ollllf ÔMER LOTFO'dür 

BöbreK, karaciğer rahatsızlıklan
na, bazı ızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Yeni lzmir eczanesi Telefon : 2067 

Kırakağaç ft' atmüdür üeü~den: 
Balılı:eaMi ........... ye lıisHdarlarmın 344 lira 60 kuru~tan 

ıbaret vffli --ne• olan tabit •licWetleri 
ıçinde vermeditrıer.I• talui' b•imyolUlllC& baczeclilea ve el
yeym arsa büade .,..__ Gelnelte nüiyesine bap Alacalar 
kiyi CİYarılMla km mu su yolu tleiirmenin taksir etlilen 350 

lira lu,.et herİllc:le• idare heyetince 13-4-935 tarihinden itiba-

21 liİll -ldMtle arttıraiya çakanhalfhr. isteklilerin ihaleye te-

ettiji 4 935 a•arteli pi pey akçel~e ltirlik-Nlt_.. .. .............. ae .aıacat etaeleri ilia olunur. 
1176 (554) 

~ 

- -- -----

....................................................................... • • 

~ TAZE TEMİZ UCUZ 5 • • • • • • 
a iLAÇ i . 
! HER IÔRLO TUVALET ÇEŞiTLERi • 

•amal ll•shet 

Sıhhat Eczanesi 
• 

· ~ Bqdarak Baytik SaJepçıoj'lu ham karfıımcla 
• : .................................................................... .. 

Daima Genç, Daima Güzel 

\~ 

KANZUK Balsamin Kremi 
Elli senelik Lir maziye malik ve dilaJUlll laer fatalmda tak· 

dir kuaamq smllik kremidir. CiJdhüzin .aaimz ı&-Jlik ft ta• 
ıelijiai malaafua eder. Balumin kremi m..ı.bfiwhiw ldllar 
malaafilincle raibet bala .. ciddi bir mark.dır. Çilıri ft bana
taklan iale ~ ._ f~ ltir amibe heheeder. Rula· 

~- '.lı:--. .. •' Jft kurumaz. Teninizin latif taze&jiai m.B•• cuip ._.. ..... 
ancak Balumin ile meydana çıkarabilirsiniz. Bir defa Balsamia 
kullanan bqka krem kullan•ma:ı. T amnmıt ıtnyat mapzalariyle 
biyük eczanelerde balaaar. 

1 GRiPTEN KORK 
Grip, Nezle, bronşit, romatizma mevsimindeyiz .. 

Kendinizi iipitmemeğe dikkat etmekle beraber 
Sabah kşam Birer Kaşe 

- ----~-

lzmir muhasebei hususiye m" 
dü lüğünden: 

Bedeli sabıkı 
L 

2600 Yemiş çarşısı 48 nu-b Cezayir hanı 
1200 Şadırvaa alb 7,9 na-h kahYehane 
350 Arasta l»aıı 209 .. dnkkia 
35 " " 211 " " 

135 " " 217 " " 
80 Kuyumcular 5 " " 
ss .. ıs " " 
55 il 22 .. " 
55 1 inci kara Osman sokait 2 nu·lu diikkb 
30 3 " .. " .. 14 " 
24 3 .. .. " .. 16 " .. 

100 Şeritçilercle 61 " .. 
60 Balmalanla 43 " " 
~ " ti " 

3250 K.... caddesi 3 nu-h •~mu huı 
ldarei huuiyei Yiliyete ait yakanda yerleri ,..ı. abrat 

1-6-935 tarihinden 31-5-938 tarilaiH kadar ~ ... mWıl.de 
icara werilmek iizere 18-4-935 tarilainde• itiMrea 20 ı6a .... 
detle allzayedeye çıkarılmııbr. Mkqeti• prtlanaı ıikmek ilıli
yealer laer ~n •uba.eb8i hıuui1• mldliriyetiae Ye pey drmek 
iıtiyenleria de ihale s&•ll o1aa 8-S-935 ÇU'fUl1ta pi aat 
9 dan o• ltire kadar depozito aakbuzlarile beraJ.er Yilapt •· 
cümenİll• mtlracaatlan. 1158 

lzmir vilayeti baytar ~üdürlii-
" .. d gan en: 

Karacabey haramın iki yqla bir lap ta11 tn. ama ,.,.. 
lacak at kotalanaclaa wara kop yerimde arltu- amlle ..... 
Jacakbr. Ta,. atıa •bzlr i8ti,_ı.ria per.-M ... lllskqp-• 

-~ ........ ,.. -- ..... ,...·~---~--· tlllmtn' 1161 (557) 

ödemiş belediyesinden : 
1 - 935 yık için 46 kaı.. kırtuiye 4-S-9JS .......... 

rasthyan cumartesi pni saat on •örtt• ilaaleıi yapdmak .._ 
açık ebiltmiye konmaftur. 

Tüpleria belediyede komiayona •üracaat •rl .. ı&.i illa 
olu.... 23 - 24 - 25 1149 (552) 

Türkiye Ziraat Ban lsaıir 
·Şubesinden: 

Mem SObiı Ne, Cimi 
Darapç Hacam 14 8-
Darajaç Paralı k6pri cad. 1211M 
.Bo.moYa Merkez 9-tım-2S . 
Boraowa latanhulla ojla 11 
a.,...ldt ll•ıı•e11 ca•tlui 4S 
Darajaç Paralı ~ 1S9 " 1 1 
Hzlkapmar Dwi.,.tıı 2812' •lap 

Yukarıdaki emnlia ican 23 N9 ... 935 tarilaiati m· ~-
•llzay..Jeye Çlkanldı. tlıaıui 14 lla~ 935 Sala ...... ıa-; 
lamak isteynlerin Jizd• yem IMaçuk peJ akçalarile -..... 
illale pi mt endirt lluçukta. bnlra•ıu ldncaatlan. 

1179 (5Sst 
.................................................................................. ...-& 

liil riil Her fiyata sabş 

1 1 Azimet dolayısile acele 

dart kite yemek --~ 
marekea ....tal,a, l llıfe. 2 

Müzayede ile sabş 
0. .. lzdeki Cama s&al ya-

A L J N J Z ni Niuaı• yirm altıncı pi 
ubaldeyin alafransa aut on 

G •p • Ea tidddetli bq ve dit ainlannı, titiilllneden mü• L..-L& la da • d n m • tewellit Iİllİr, bel ve aclafe ağn]anm tulda eder. ~~· ca iatuyo• ca -
deainde 94 _.rada il. Lam Gripin : Mlde71 llozmez, Kalbl rormaz. efe.tiye ait llb ...wı,.ı.r 

Gripİn : Radyolia Dit macunu fabrik•aıanı mutahuaı• Wlmba7.- ub)acakbr. Ge-
Kiymaserleri tarafmdan İ1Dal edilmektedar. nk ,.tak ..... tamı yemek 

Her Eczanede Bulunur. ı=..,. 7.• r .-.. talama misafir Ofiaıı ta-

-·ı~-·.--T--------~E~lmll!!!limt•rl!!!ill!!lkmtf ......... •tacm•• 110 ,i-
zmır ra ay ve e fonyerli aynalı dolap, tu•alet, 

Şirketioden: lavman ve ıartlerobaıı, Ame-

Şebeke ameliyab delayı.Ue cereyan111 bu ayın 24 ilncl Çar- rikaa kuape, yer& radyoma 
..-ba, 25 inci Pertembe ye Ti nci Cumartui pnleri saat 7,30 teferruat, salaibinia seıi ıra
dan 18e kadar mofon ma plak, ko•ocliHlar, 

Tilkilikte Namusih ile Çorakkapı araaıuda - Namazılhta- açılar J&b orta ••--. ayna 
o ... nzailede -Yapıcıoihmda -Dıakltatmda Ye mleaTir ··- ....... 1 k&tlpbaae kitapla-
kaklarda kellilecefi muhterem abaaeleri.W. ....... .._.k rile; 1 .,_.k, Aaeriku kel-
kere ilaa olmur. -ldar 1 .... , .,... ........ 

soba, elektrik ,,. ... , 
boya taW9, ... ._, 
kiçik yat.ak ...... .,.... .. 

lap mnlet •• "-
........ ~. lıuarls kal-
tllldzr, 2 ....,... HayeJeıi .. 
,.... .... kltlplwae kitap 
rile, paravana 'bir saat, iti aa
kmui. yemek dolabı, alta 1 
.tor, lıab Ye seccadeler .,. 
ir bir çok iib -lııilr 
müzayeee aabl&caldtr. 
Fınabk~aabf 

tiadir 
Baylk KanlipL lbralaia iter 

las ııda F ·,.t •lzayede •
.._ .... riyet. 

Haaif : Miizayedeye ittr 
edecek ıeYat Alaancaktaa 
hut Kemen:lea 8,45 ... .,..~,S'J 
yala.t kwktaa Ota•nde 
lellilirler. 103 (SStl 



Sahife ıo 
c:::: 

F ratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapmu 13 nisan-

da (doğru) Malta, Anvers.Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

HERMES vapuru 16 nisanda 
limanımıı.a gelip yükünü boşalt
tıktan sonra Burgas, Varna ve 
Köstcnce limanları için yük 
alacaktır. 

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

HERMES vapuru 4 mayısta 
gelip 9 mayısta Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala-
caktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİE 

ERIAND vapuru 2 mayısta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
bage, Gdynia, Dantziğ. Gotc
burg, Oslo Te lskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

1. v. 
~'. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCH ELEVANTE LINIE 

SAMOS vapuru 30 Nisanda 

bekleniyor, 2 Mayısa kadar 

Aovcrs, Rotcrdam, Hamburg 

uc Brcmen için yük alacaktır. 
ALIMNİA vapuru 8 Mayısta 

bekleniyor Anvers ve Ham
bur~an yük çıkaracaktır. 

ARTA vapuru 13 Mayısta 

bekleniyor. 16 Mayısa kadar 

Anvers, Roterdanı, Hamburg 

ve Bremen için yük alacaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

NORBURG vapuru ·27 ni
sanda bekleniyor. Anvers,Rot

terdam ve Hamburg limanla
rına yük alacaktır. 

HANSBURG vapuru 2 Ma
yısta bekleniyor. Hamburg ve 

Anverstcn yük çıkaracaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 

Yeni Asır 

Oliver e Şii. Doktor 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HA BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMA LINES LTD. 

A Hiza Unlen 
RUNO vapuru nisan sonunda 

Londra, Hul ve Amrersten ge
lip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 
ALGERİAN ' 'apuru mayıs 

.başlangıcında Liverpool ve 
Svansea 'dan beklenmektedir. 
DEUTSCHE LEV ANTE Line 

ANGORA vapuru 25 nısan
da Hamburg, Bremen ve An
versten beklenmektedir. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 1 
liyet kabul edilmez. \ 

Kestelli caddesi No. 62 
Doktor Ali Riza unlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALlKLARI 

MUTEHASSISI 
Tele fon : 2987 

Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokıığı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

12-26 (229) 

iktidar 
E 

7' akits · z ihtiyarlık 
B OBlN 

SAMLAND vapuru 14 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
bage, Dantzig, Gdynia, Gotc
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacakt;r. 
ATIONAL STEAM NAVIGA 

TION Co. OF GRECCE 
ızmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam s fer 

CORPORATION 
EXCELSlOR vapuru 3 ma

yısa doğru bekleniyor.Ncvyork 
limanı için yük alacaktır. 

EXMINISTR vapuru 19 ma- b• t b)et) • • Erkeklerde ormo ın a erı. vakıtsız ib-
yısa doğru beklcniyor.Ncvyork k tiyarhgın öhüne geçer. Sinirleri uvvctlendirir. Bel gevşek-
limam için yük alacaktır. Jiğini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul ., Galat& posta 

Vurut tnrihleri ve vapurların kutusu 1255 müracaat ,, ~ RINOS vapuru 30 nisand 
( Doğru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

isimleri üzerine mesuliyet ka- Her eczanede bulunur. Fiatl '150 kur ştur. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda 

'bir muntaz am sefer. 

bul edilmez. yaşamak neşesini iade eder. 
N. V. W. F. Hanri Van Der 1 21 _ 40 (376) 

Zee & Co. ... ... 11111 ............................. ı.mm ....... -"' 
Birinci Kordon Telefon o. '9 

2007 - 2008 PELES vapuru 26 mayısta 
elip 27 mayısta Malta. Bar

Hlon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 1 
mayısta gelip 2 mayısta Malta, 

'Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cczairc hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 

- Cn büyük /raJ bende .. 
Doktor ;;ı 

Kemal Şakir • il il 11 il ... : 
ki değişikliklerden ~centa mes
uliyet kabul etmez. 

Memleket hastanesi I> 11\' • . (' 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Muayenehanesini 2 nci Bey- Jrn Ç •. ~ 
Jer sokağında 65 numaraya [ / U '/ 
nakletmiştir. Tel. 3956 l , _J 

EviKaiantina tram\·07 cad- 0/(Qfİ/(j/f. 
desi No. 596 Tel. 2545 '1~ ~' 

Telefon: 2004-2050 

Eczacı başı 

S. Ferit 
Kolonya ve 
Esansları 

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

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

İsimleriyle onları herkes 
takdirle tanır. 

Bu isimlerle bu kokuları 
kimse yapamaz. Yakın isim
lerle taklitlcrimi red ed p 

S. Ferit 
İsim ve etiketine dikkat 

ediniz. 
Um. depo: 

S. Ferit Şifa 
Eczanesi Hükumet sırası 

Umum Haslalarm ~·azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kano ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağlan, dü.ztabanlar iç.in .ta~~n .. kor~aları v gayri tab!i 
doğan çocuklann vücutlanndakı ıgrıhklerı dogrultma cı
hazları kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları' doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

Mu TEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafıadan yapılır 

Kabul aaatleri : 10 iJl 12,30 ()ileden aonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: lzmir Kaymakaa Mihat bey caddesi No. 20 
22-20 {355)_ s. 7 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hiisnü Udemiş) 

Ticarethanesidir. 

Yaşasın Nasirol Kemal 
Nasır lacı 

Eczacı Kemal Aktaş mustahzaratmdan ( Nıısirol Kemal ) na

sın 3 günde )Ok ediyor. Benim gibi rahat iskarpin giyecek 

yaşasın eczacı Kemal Aktaş, yaşasın Hilal eczanesi diyeceksiniz. 

lzmir defterifarlıtından: 
lssisinin verıi borcundan ötürü tahsili cm\•al yaıaaıaa g&re 

haczedilen Mesudiye mahallesinde Bomovıı caddcaindc klia 
19 - 21 sayılı haae tarihi ilandan itil.areD yirmi bir iÜn müd

detle aablıia çıkanlclıimdan pey ıürmek istiycnlerin defterdar

hk tabsilit kalemjac mllracaatlan. 
14 18 27 26 1094 (~17) 

23 Nisan 1~ao 

, ' Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

L.iKTİN 
ile başlayınız. 

Çocuk hastalıkları muteha.ssısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususiyede hazırlanan 

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

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

UT Fi 1 
ECZA DEPOSU 

'~----------------------... , 
Kırıkhk, baş airısı 

ve bilhassa 

SITMAYI 
karşılamak ıçın 

Lutfi kinin 
Komprimelcrini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli h ılunmak 

Kına Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenluden sorunuz Teya sizde bir şişe alınız 
· Her eczanede vardır 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

JAMDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 

... 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMİR 

Zonguldak 
Miden Kömürü 

0,10 yıkanmıı kömür behu tonu arabada tcalim 

Lira: 13 
Perakend1: satı~ kiloau 1,5 kuruı 

Silindir 'l'C her neyi feYkalide köıaürü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinyani 
Maiazasmda bulacakıınız 

Telefon 

lzmir Defterdarlığından: 
luiainin •crıi borcunda• ötürü tahsili emval yaaaıına ıört. 

hacı.edile• Ahmetaia •ahallesiade Saiır aokajtnda kiia 5 uki 
50, 52, 54, 58 yeni 56 ve caki 68 yeni 80 sayılı depo tarihi 

iJAatlan itibaren yirai ltir gün müddetle ıatılıi'a çıkanl4'ıiı•d•J1 

pey türmek iıtiyealeria Defterdarlık tıbıilit kelemiae ~·•••J.ri. 
23-~3-8 1172 (553) 


