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Vımı1m»iyetin Ve Oıtmhm·iyet Esei·iJıin Bekçisi, Saba1ıları Çıkar Siyas,i Ga:retedir Yeni Asır matbaasında basılmışhr. 

İhracat işleri 
Anarşiden 
Kurtarılaca tır -·-Me leket ürünlerini dışarı 

•tma işi düzensizlik içinde da
ha doirusu Anarşik bir du
rumda bulunmaktadır. Ônüne 
aelen ihracat taciri olabilmek
te ve kendi kafasına göre özel 
tipler yaratarak satış yapmak
tadır. Alışveriş işleri sınırsız 
bir serbestlik içinde iken bu 
düzensizlik o kad r ıröze bat
mıyordu. Fakat ekonomi ışle
rine devlet elleri uzanıp alış
verişler gümrük dıv rları, kon
tenjan d ]galan ile k rşılaşın
ca. düzensizıik acıları sırıtmağa 
başladı. 

Çok nazlı yürüyen alışveriş 
meselelerine bir de açık göz
lerin manevraları karışınca iş
ler arap saçına dönmekten kur
tarılamaz bir durum geldi. 

Hele bizim ülkede yetittiri
ciferin borç ve gır faizler 1-
tmda bulunması bu türlü in
sanların ckmeiine kaymak 
ürdü. Ahcıların nazları satıcı

ların ürünlerini çnbuk elden 
çıkarmak istemeleri bazı ihra
cat tacirleri e " Kaça olursa 
ne vakit olursa, e tip olursa 
satınız ,, gibi açık bir buyruk 
verecek kadar kuvvet aşıladı. 
Bir tacirin onyedi filorin iste
diii mala ir di&"eri yine o 
ıün on filorin oferto yap
makta• ürkmedi. Biliyorlardı ki 
ekiciler Mkıatı içinde kaça 
olursa olsua mallarını sata
caklardır. A.hıta korkuları 
olmıyan adamlar satışa da ıö
ı:ü kapalı yiirümüşlerdir. Bun
dan batka değerler bir az 
yukarı 2'iderae mallar ıtaada
rize edilme•İf olduiuDa göre 
teslimde bir •umara aşaiı 2'Ön
dermekle işin içinden çıkabili
yorlardı. Satış rekabetinden 
deier kırılıyor, eyi mal yeriae 
kötü •al ıöndermekten, ta
aıamış ürünlerimiz ıözdea 
tlüşüyor, ve hep bunlar ekici
lerin zaraarıaa yol açan işler 
oluyordu. Bu acıyı yıllarca ba
iırdık. Bu ülkede her şeyden 
önce ekicileri korumak için dü
zenlere ihtiyaç olduiunu ileri 
sürdük. Buıı!Ün görüyoruz ki 
devlet teşkilatlanma ve standa
rize işlerini büyük bir önemle 
eli altına almış bulunuyor. ilk 
defa tetkilatlanma sözü ortaya 
ablınca başı boş iş görmiye 
alışmış olanlar ortalıia büyük 
bir korku salmak için ihracat 
işlerinin inhisar altına alınaca
ğını ileri sürdüler. Ekonomi 
bakanı bir çok defalar bunun 
yalan olduğunu söylediii halde 
teşkilatlanma sözünü devlet 
inhisarı ~eklinde ortalığa ya
yanlarm önüne c-eçiJmedi. Hat
ta Celal Bayar bir kez İzmirde 
"Böyle bir devlet inhisarını 
düşünecek deli bir devlet ada
nıı Türkiyc'de yoktur.,, Diye
rek kat'i inan verdi. 

Böyle olmasına rağmen Bay 
Salahettinin başkanlığında iki 
Alman mutahassıshm kurulan 
bir komisyonun kentimizde ça
lışmağa başlaması gene mono
pol sözlerinin yeniden ortaya 
çıkmasına fırsat verdi. Bizim 
anlayışımıza göre teşkilatlanma 
Devlet inhisarı kurma demek 
değildir. Bu sözleri ortaya çı
karanlar ırene ortalığı karıştır-

. rnak istiyenlcrdir. Bu türlü ha
berlere kulak asmamak gerektir. 

Devlet çok cılız bir durumda 
0 !an ekicileri kapitalistlere ez
dırnıemek için kooperatifler 
e~!•fında toplıyacakbr. Ticaret 
tuzenlerinc uy~un olarak var-
ıkh. onurlu insanlar yine ihra

cat ıle uiraşabileceklerdir. Yal
nız üriinluimiz dandarize edi-

r a or 
Dış Ba an 1 tanbulda 1 Habeş imparatoru 

.. 1 . d .. .. "ltalya mes'ul dür,, diyor 
m erı uşu- Habeşistan mecburi askerlik uahedelerin askeri 

nülürken boğazlar a düşünülecek Usulünü kabul Etti 
T aymisin Boğazlar hakkında saçma sapan 

fareziyelerle dolu ye i ir maka esi.oe 

lstanbul, 25 (Husuıi) - Dıı 

itleri bakanı bay T. Rüştü A
rH dün Conevreden 2eldi. 
Matbuat erkanına beyanatınde 
Sofya garında Buliar başvekili 
bay T oıef ile sami•i olarak 
sıörüştüğünü söyledi. Dıt ba-

JJoğ<l;.,laı·dmt biı' uu1·uııuş 

kan boğazlar meselesinden 
bahsederken : " Diier mua
beclelcrin askeri hükümleri dü
tünülürken Lozan muahedesinin 
de askeri hükümleri düşünül
mclilidir. Dedi. Bay Aras Bük
reşte toplanacak olan Balkan 

konseyinde yakında toplanma 
ıı mukarrer bulunan Roma 
kenfcransı hakkında ela konu
şulacaimı ilave etmiştir. Ro· 
ma konferansının bilhassa Tu
na işile meşgul olacaiı malum
dur. 

.,;Onu 3 iiııcii sayfada 

Yugoslavya seçim işi 
Hükiimetin zaferi karışıklıklara 

karşı tenıinat sayılıyor 
Seçmenler devlet birliğinin korunup 
korunmıyacağına karar verecekler 

Bclgcat, 25 (Hususi) - Önü
milıtl.eki Mayısta Yugoslavya 
halkı veni Skopçina meclisinin 
saylavlarmı seçecektir. Eski 
Skopçina, 1931 yılı son teşrini
nin 8 iade 1 O Ey!fıl 1931 ta
rihli yeni seçim kanununa uy
ıun olarak seçilmişti. Bu ka
nun mahalli, dini veya müfrit 
proi'ramlı fırkaların mevcudi
yetini yasak etmektedir. ikinci 
defa olarak ayni kanuna uy
ıun seçim yapılacak dimektir. 

u defa seçilecek saylavlar 
306 yerine 368 olacaktır. Zira 
seçmenlerin .sayısı 374,924 kişi 
artmıştır. Ülke 35 seçim çev
resine ayrılmıştır. En büyük 
çevre Lava vadisi olup 760,048 
seçmeni vardır. Bundan sonra Bdgı·adt?ı tcıyyaredcn almnıış resmi 
Tuna ve Vardar vadileri ielir. bir seçim çevresidir. 1 kılırsa, pek büyüktür. yalın% 
Belgrat, folburlariJe birlikte Ülkenin bu seçim için a)a- hükumet tarafından 778 nam-
birlikte 80,363 seçmenlik ayrı kası, namzetlerin sayısına ha- - Somı 4 inci sahifede --

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••ı••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jecek on numara üzüm satı- kuracaktır. İhracatçılar her va- ladık. Bunun için çiftçilerin 
lınca bun~n c!ııslcri ayni o)a- kıt aralarında iş birliii söz bir- teşkilatlanmasını ve ürünleri• 
caktır .. Fıla~~ fırmanın ?n nu- liii yapıyorlar. Buna kimse bir ıtandarize edilmesini ve tez 
marası de dıı:-er fU fırmanın fCY demiyor. Çiftcilerin birleş- güalerde bu kurumların kuruJ-
on numarası arasın.la denk· m.eıi onların teşkilatlanması muını ekonomik bakanlıpı-
Jik kurulacak fark olmı- düıünülünce fırbaa kopuyor. na ilk adı•lanndan biri olarak 
yacakbr, Bu durum aatıı Buaua anlamını kavramak zor bekliyoruz. 
ofertolarmda ltirlii'i Ye düzeni bir it deiildir. Biı: çokta• an- ~. C>oak.otfrJ.u. 

Habeş imparatont 
Berlin, 25 (Huıusi) - Ro- levinde mecburi askerlik uıu-

•adaa biltliriliyor: Ati.is Abeba- l~n~ J:la~eıis~.ana sokacağını 
dan alınan duyukJara ıöre Ha- ~ıldı~mıştır. Hukümdar demiş-
beş impuatoru Haile Salase tır kı: 
Habet mebuıaaındaki bir ıöy- - Soıııı 5 iııci Sulıifede -

Fransız - Sovyetler 
Askeri ittifakı işi 

Metz, 25 (A.A) - Hudut 
boyundaki müstahkem mıata· 
ka ü:ıeriade yine Alman tay
yareleri uçmuştur. Geçea haf
ta hudut karakolları treves 
istikametindeıa •eldiii tahmi• 
edilen bir tayyareain Katte
noa' .lan Tiyoarile kadar olan 
m.ıntakadaki istihkamlar üze
rinde• uçuşlar yaptıinu haber 
Yermitlerdir. 

Sarburk'ta ielen diğer bir 
tayyarede V aldvisse istihki•a
tı ürorinde uçtuktan •onra 
Alnıanya"ya doiru uzaklaı
mııtır. 

Paris, 25 (A.A) - B. Laval 
düa dıı itleri 9akanhiıadaki 
mesaisine de•am etmiştir. Fran
ıız dıı itleri bakanının •vdeti 

S - " · · s 7 ·fı el - Haıı JJaı·al - oıııt u ıncı a tı e e ...... ~...................... . 
· ... · ........ · · ... · i8~{İİİİ;;~-;; · ;; 'A;~~·;;~· · ;ıy asası .. 

1935 yılıma •eılıur canhaıı 
Seyirciler - Bu yUrüylıü laeyecaıala takiı> ediyorlar .. 
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Siyaset 
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Allah birdir 
Dediklerinden başka 

fngilizin sözüne mi inanılır? 
Con Bulun ipile kuyuya iaea 
muhakkak orada bopur. Sa
lan bu i\ivenıizJiji bizim uy
tlurdufumuzu za•netaeyiniz. 
Bakınız bir İnpiz ıuetesi bi
le lnıiliz ıiyasasınıu pvenil-

·mez karekteriıai naııl çiı.iyor: 
"Bay Hitler, Versay muahe· 

desiRe yeni ve daha vahim te
cavüzlerde bulunursa ae ela
caktır? Açıkça söyliyelia: ln
ıiliz siyasasına dayanmanın bir 
baddi vardır. Bu ihtimal ırer
çekleştiği fÜll, Yicdanım.ız bir 
ıaat makinası ıribi işliyecektir. 
fakat harekete ıeçip reçmiye
ceğimiz bilinmez. Buıüaden ye
ııi teablıüdlcr aJbna ıirmeyi 
düıüaemeyiz. Buauala beraner 
kifi derecede sıkışık zaruretler 
karşısında buluaursek .. ugün 
kaçındıiımı:ı teahhütlere ıririJ 
aiyecej'imiz de iddia edilemez. 
Biz ıu veya bu ihtimale karıı 
en ltüyük bir katiyetle " Y eı -
No - Evet Yc hayır ,, deriz. 
Bundan daha sarih ce.-ap ~. 
olamaz. Şunu e,ice bilineli ki 
Büyük Britaayanın açıktu açı
ja " T utik ,, veya " iakir ,, 
ettiii vaziyetlerde bile bunun 
aksi bir dananııta bulunması 
kabildir. Bir bqkasıaıa söyle-
diji ıibi; .. Hldiseler Yaziyet
leri de&"iştirir. " 
( Observer - M. Muhafazakar ) 

Mefum muahede 
Kollektif fÜYea siıtemi sö· 

zünü ilkin ortaya atan İnfiliz 
ltakanlarıdır. B6yle iken bakı-
nız bir İn~ ıazetesi ltuau 
aaııl tefsir ediyor: 

"Galib 4le•letler kollektif 
rüven sistemin• bir kollektif 
muhafazaklrhk siıtemi katmak 
iıtiyorlar. Uluslar kurumunu 
sadece V enay muahedcıinin 
hükümleriai stereotipe etmekte 
kullaamak uluslar ıosy•tesiaia 
ve bütün kollektif aistemin tah
ribi neticesini Yerecektir. 

(Dayly Herald - Emekçi) 
Yal gibi Ustte 

İ•riliz ıiyaset adamlanaıa 
karakteriıtik buauiyetleriıaden 
tiri de kirli çamaşırlara 1.ulaı-
111a.&an "tuiya tut.. T a•taıaa 
kaç .. ,, demeleridir. lariliz, yai 

"Wibi her davama UstUnde bu
lunaak iatu. lapterenin ci· 
laaDfUmul olaa prestijini kona
mak iateldui dllnyam• her 
kötHinde ~ir İagiliz lıaekom••
yuı yarat:.M utekleriain ua
talılda idare edilmit bir ıek
liaden ltqka birıey deiiJdir. 
Al•aa dayuında mütevassıt 
relüaü r&rmek isteaeleri tle 
buaua içiadir. 

Ti•es diyor ki . "Büyük Bri 
taaya orta bulucu yoluaa sa.&ık 
kalarak Alıaaa davaıını dijer 
devletler öaünde bir .lereceye 
katlar müdafaa etmeye aec
burdur. Ayai zamanda bu 
deYletlerin de endişelerini, te
laılanm anlamış bulundupnu 
göstererek .. ,, 
Mavi Tunadan tltrlyorlar 

Mavi Tuaa, yalnız aık bel
delerini kıyılanoda uyutan, yal
nız ıcoşkua müzik ıesleri11i dal
~alarmın köpüldc:rine sararak 
taşıyan Tuaa deiildir. Mavi 
Tuna Anupanın en korkunç 
kabusudur da .. 

" Rcaksiyoner muhafazakar 
olan " Morai•i Poıt ,. Tuna 
korkusunu şöyle anlatıyor : 

" Ülkemiz her zaman Avru
pa işlerine karıımııhr. Daima 
da karışaca1ulır. lstejimize ay
kırı olarak Felemenırin toprak 
tamamiyetini raranti edecek 
kadar ileri ridiyoru:ı. Böyle 
iken Mavi Tuaanın veya Vis
tulun yalau: atlı bizi ürkütme
i• yeter . ., 

Çarkçı 

t'enı Asır 

Kurultayında Şehir 
Dün k_o_r_d_o_n_tr_· a_m_v ___ a_y-la_r __ ı işi ile 

Yamanlar suyu işini görüştü 
Şehir kurultayı dün öğleden 

sonra saat 16-30 da bay Dr. 
Behçet Uzun başkanlığında 
toplanmıştır. 

Eski zabıt azadan bay Suat 
tarafından okunarak aynen 
kabul edildi. 

Meclis azasından bay Mus
tafa Münirin izninin 1 O gün 
daha uzatılması hakkındaki is
tidası okundu ve kabul edildi. 

Oiier mazbatalar da okuna
rak ait bulunduğu encümenle 
re havale edilmiştir. 

933-934 yılı bütçesinden 
munzam tahsisattan 14000 li
ranın münakalesi hakkındaki 

teklif l.ütçe encümenine ıön
derildi. 

Belediye mallannın yalnız 

belediyeler bankası vasıtuile 
sigorta ettirilmesi hakkıadaki 
dahiliye hakanlıiJnıa teklifi ve 
bu teklif hakkıad.a meclisin 

nn reye konularak onaylandı. 
E•ya blyangosu 

mesel esi 
Eşya piyangosu içiu yaptı

rrimıı olan iki ev ile Buca yo
lundaki iki darülaceze binası-

1 
nın ve yanındaki bağın satıl· 

~ ması hakkındaki nizam encü-

1 meni mazbatası da onayl~narak 
bütçe encümenine rönderildi. 

Kasapların mezbahanın frigo 
ücretlerile sığır sakatatının te
mizleme ücretinin indirilmesi 
hakkındaki teklif üzerine ni
zam encümeninden gelmiş olan 
mazbata okunmuştur.Bu mesele
de mezbeha frig vesakatat için 
ücretlerde tenzilat yapılmasının 
hukuki bir vaziyet bulunduğu ve 
bunun üzerinde tetkikte bulu
nulması için barodaki bilı-inler 
komisyonundaa mütalca sorul-

1 

eski yıllarda satılanlar ıibi lc:e
laylık ıöstezilemiyeceii, itfaiye 
müdürü bay Cemalin öldüiü 
için kendisine yardım edilmesi 
hakkındaki takririn onaylana
mıyacağı, aile halkı fakir ol
duiu takdirde daimi encümen
ce aceze tertibinden para ve
rilmesi onaylanmııtır. Şehirde 
haller, bir de ıefkat ve 
doğum yurdu inşası hakkında 
geçen devreden kalan teklif
lerin bütçe encümenine gön
derilmesi muvafık görülmüştür. 

Kordon tramva t- ları 
Dah• sonra meclis azasından 

karan hakkındaki mazbata , 
ması teklif ediliyordu. Bay Ga
lip ve Suad, bu mesele üze
rinde acele karar verilmesi 

B. Hasan ve arkadaşlan tarafın
dan kordon tramvalyannın 1 
Mayıstan itibaren kalkacaiı için 
on binlerce balkın taşınaa11 
içiıı belediyece ne yapılacaiı 
hakkındaki takrir okundu. Da
ha sonra bay Sadi tarafından 
Yerilen tramvaylar yerine te· 
miz ve muntazam otobüsler 
işletilmesi iıinin belediye tara
fından yapılması için bir mül
hak bütçe .tanzimi hakkındeki 
teklif okundu. Daha sonra be· 
lediye başkanlığından halkı 
meınnun edecek muntazam 
otobüs seferleri temin ve ihti· 
yacın tatmini için belediye ka
nunu mucibince belediyece 
veya ... 

ekundu ve nizam encümenine 
havalesi tekarrür etti. Bostan
hda istasyon mahallesine Yeşil 
yer adının Yerilmesi hakkında
ki ad koyma komisyonunun 
mazbatası okunarak kabul 
edildi. 

Azadan bay Hüsaü, her ırün 
srazetelerde Yamanlar suyu için 
çeıit çeıit haberler okunduiu
ıau söylemiı Ye halkıa bu yüz
den teretldnde düıtüğünil, ne
ticede de istida ile Müracaat 
ederek bruıman paralarını 

reri istediklerini anlatarak : 
Su mesel ı: sl 

Su meselesi ne oluyor? Nok
-san Yarmıı, izahat verilsin, dedi. 

Baıkan bay Uz, izahat vere
rek dedi ki: 

- Bazı noksanlar ıörülmüı 
Ye zamaa zaman noter vaııta-
ıile müteahhide tebliğat yapı· 
larak bunlana düzelti1-esi is
tenaiıtir. 

Son defa tekrar noksaaların 
ikmali için tebli2at yapılarak 
iaıaat tamamlandıktan Hnra 
belediye bq mühencliıi kabul 
muYakkat ketfiaia yapılması 
zamaaı ııeldipi söylemiı, mu
vakkat kabul komisyonu tayin 
edilmiıtir. Bundan sonra muvak· 
kat kabul ko•iıyoau tetkika -
hnı yapmıı ve henüz noksanlar 
ikmal edilmediiini bildirmittir. 

Yamanlarda 
Bunun üzerine kabulü mu

vakkat komisyonu Yamanlara 
ıriderek aoksanlannı teabit et
miıtir. .&aha ıonra encümen
de ~örüıtük. 20 Nisandan iti
.,aren yeYmiye müteahhitten 
yüz lira kesilmesine karar ver
dik ve keyfiyeti kendisine tebliğ 
etti.le. Hukuk müıavirlerimizin 
biıe dediği ribi kabul muvak
kat muamelesi yapılmadan su 
vermek doiru olamaz. Suyun 
henüz verilmemesinden dolayı 
belediye çok müteessir ve 
müteessiftir. 

Fakat ae yapalım [ki bu iş
te çok titiz davranmak mec
buriyetindeyiz. Karşıyakaya su 
akmıştır fakat hususi vaziyetle 
kendimizi branşman yapbjı
ma:ı yerlere su veremiyoruz. 

Herkes ~ibi gazeteci arka· 
daşlarımız da suyun çok ça
buk vcrilmHini istiyorlar ve 
tabii çok haklıdırlar 

Belediye de bu işte çok cid
diyetle çalışmaktadır. 

Müzakere kafi görüldü. Ve 
nizam encümeainin abonman
ların paralarının kaaunen ieri 
verilemiyeceii hakkındaki ka-

icap ettiiini, mezbahada bir de 
satış salonu yapılması lazım 
iken mukaveleye riayet edil-

' miyerek bunun yapılmadığını 
söylediler. Bay Suad, satıı ·sa
lonu yapılmadığına göre şirket
ten tazminat istenmesi lazım 
gelip gelmiyeceğinin araştınl
masını istedi. Bay Hamdi Ak
yürek, meselenin barodan so
rulup uzablmasına lüzum olma
d•iım, bu hususta meclisce de 
karar verilebileceğini, söyledi 
va sabş salonu meselesinin de 
başkan ıkça takibini İJtedi. 
Bay Sabri; firigo ücreti hak-
kında meclisin karar ver-
meğe salahiyeti bulundu-
iuna göre tenziline ka
rar verilebilebileceğini, sakatat 
ücretleri için de Daşkanhiın 
teşe~büste bulunması muvafık 

olacaiını söyledi. Bay Reşat 
Leblebici; karar verilirken zeyl 
mukavelenamenin maddelerine 
dekunmanaak için kül halinde 
meseleyi mütale etmek icap 
ettiiini söylemiştir. 

Bay Ahmet Şükrü nizam en
cümeni namına tekrar izahat 
yerdi ve batkan, meselenin be
lediye mali vaziyetine temas 
eden mühim bir mesele olduiu 
için hissiyata kapılarak ka.-ar 
vermekte acele edilmemesini 
ve barodan sorulmuı muvafık 
olacajını söyledi. 

Nizam teklifi şeklinde maz
ltata oaaylandı. 
Arsa borçları meselesl 
1930 aeaesi Şubabndan sonra 

ıatılan belediye arsalarından 
borçlu olulann borçJannm, 

Başkan, biz kordon tramvay
larını• çok iptidai olan vaziyeti
nin kaldırılması için evvelce ve 
son zamanda çok teşebbüslerde 
bulunmuştur. Bu yüz karası, çok 
şayanı şükrandır ki Bakanlar 
heyetince kaldırılıyor. Karara 
göre 22 tramvay, 52 at, ahır
lar ve diğer tesisat belediyeye 
devredilecektir. Belediye, şüp
hesiz bu çirkin ve asrın icap· 
larına uymıyan vasıtayı işlet-. 
miyccektir. Acil olarak bunla
rın yerlerine otobüsler işletil
mesi muvafık ~örülüyor. Fakat 
bundan belediyenin istifade 
yollarıaın ne şekilde olacaiı 
için de meclisin karar vcrmeıi 
lazımdır. Meselenin müstacelen 
müzakeresi lazımdır. 

Bay Hüsnü; İzmirin hu yüz 
karası ve kurun vuıtai nakil 
vasıtalarının kaldırılması sebe· 
bile bakanlar heyetine teşek
kür edilmesini ve yeni vasıta
lar için acele kararlar verilme
sini teklif ederim. 

Doktor Bay Ali Halim; bu 
mesele üzerinde meııul olmak 
ve acele tedbir hazırlamak 
üzere bir komi1yon teıkiliai 
istedi, Bay ııalip; lzmirde bir 
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ELHAMRA J. Milli Kütüphane sinemasında 
2 büyük ve değerli filim ıörmeie hazırlanınız 

1 - Beyaz perdenin eısiz ve ilahi yıldızı 

BRIGITTE HELM 
Tarafından büyük bir muvaffakiyetle temsil edilen 

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

2 - Sinema aleminin 3 deierli sanatkarı 

Gary Grant, Rosita Moren o ve F rances Drake 
Tarafından Fransızca sözlü olarak yapılan 

Avlanan· Gönül 
Neşe ve eğlenceli, çok ~ülünçlü komedi 

Seans saatları : 
CASUS KALBi AVLANAN GÖNÜL 

16,30 - 19,10 - 21,50 15 - 17,50 - 20,30 
cuma günü 12,30 da baılar 

Alsancakta 
••• 

Bugün jimnastik 
Şenlikleri yapılacak 
Bu~ öileden evvel beı itin 

ıenç mekteplinin ittirakile Al
Hncak ıtadyomuada yıllık jim· 
nastik bayramı yapılacaktır. 

Jimnastik fenliklerine başla
nırken süel muzika tarafından 
iıtiklil marşı çalınac~k, ondan 
ıoara erkek liıesi direktör yar
dımcııı B. Nuri tarafından kısa 
bir hitabe yapılacaktn. Oadan 
sonra da ıcnç bir izci, tribün
lerin ön kısmındaki sancak di
reğine Türk bayı aiı çeke
cektir. 

Jimnastik §enlikleri iki ter
tipdedir. Birinci tertip erkek 
çocukların ikinci tertib kız ço
cukların fsveç usulü jimnastik 
hareketleridir. 

Kız ve erkek mektepler ta
lebesi iki haftadanberi bu ha
reketler için ıenit hazırlıklar 
yapıyorlardı. Dün öileden son
ra stadyomda son tecrübe ta
limleri yapılmıı ve çok iyi ne
ticeler alıaanşhr. 

* • • 
Bet Mayıı talebe bayramı 

hazırlıkları da ilerlemiştir. Ta
lebe Jı,ayramınıa ıchrin yakın 
yerlerinde yapılması için kül
tür bakanlıiıadan bildirim ııel
miştir, Bu itibarla evvelce ha
zırlanan proiramda bazı tadi
lit papılacakbr. 

Bisiklet yarışı 
Buiün Bornova yolunda kırk 

kilometrelik bir bi5iklet yarışı 
yapılacaktır. Yanş, bisiklet 
heyeti tarafındaa tertip edil
miıtir. 

Hava gazı 
Ne vakit belediyeye 

geçecek 
Havaıaza ıirketine ait tesi

satın; imtiyaz müddeti bitme
den belediyeye devri bayındır
lık bakanlıiınca tasvip edildiii 
malumdur. 

!elediye ile ıirket arasında 
dcYir içia yapılan müzakere 
aeticesinde iki mühim noktada 
anlatılamaaıı ve bu yüzden 
devir yapılamamıştır. Bu nok
talar etrafında aafıa bakanhiı 
ile te•asta ltulunmak üzere 
şirketin ıaaslahatırüzarı bay 
Mustafa bupn Ankaraya sıide
cektir. --
Habeş sefiri 

Dün şehrimizden geçti 
Habeıiatan hükumetinin An

kara Hfirliii•• Atu Berhant 
Markus adında bir zat tayia 
edilmiıtir. Sefir cenapları diln 
sabah İskeaderiye seferinden 
döne• İzmir vapuriyle limanı-
mıza uiramıı ve vapurdan çık
mıyarak İstanbula ıcçmiştir. 

Habeşistan hükumeti Anka
raya ille defa elarak sefir sıön
dermektedir. 

Aakaranın eyi bir yerinde 
münasip bir sefarethane biaası 
temin edilecektir. Sefarethane 
erkanı evvelce ~elmiştir. 

Bay Atu lerhant evvelce 
ecnebi memleketlerde konso
losluk yapmış deierli bir zattır. 

••••••••• 
F raıısız gazetecileri 

İki gündeaberi şehrimizde 
misafir bulunmakta olan Fraa
ıız ırazetecilerini vali general 
KizlDI Dirik dün Kemalpaşaya 
Ye nlimune köylerinden bazı

lanna götürmüştür. 
Dün İzmir vapurile İstanbula 

gitmit olan Fransız 2'azeteci
lerİ•e büketJer ve asarıatikaya 
ait albümler verilmiştir. 

( ) •• 
KOŞEMDEN 

Atlı tramvay 
Senelerdenheri maya hamuru 

gibi el erdikçe, dile ıeldikçe 
ellenip, ıöylenen atlı tramvay
lar nihayet HıdreJlese altı pn 
kalarak atile arabaıile uçup 
scaipler~ karııacak. Dedi - ko· 
.lu da ortadan kalkacak. 

Mühim bir ticaret, ziyaret 
ıehri olan İzmir' de hem de 
dışarıdan ilk ıeleain ııozune 
çarpıp şehre bir eskilik, bir 
anane prestlik dımıasını ya
pıştırtan atlı tramvaylar mayı
sın birinde ıörünmez olunca 
~önüllere de rahat ielccek. 
Öyle değil mi idi ki abn ara· 
banın yanında mahcup mahcusı 
iülüyorduk. Bu hicaptan kur• 
tuluş az İş deiildir dosdar. 
Her tarafta ath alan Üskfidan 
reçtiii halde biz hali atımızla 
arabamızla Hkat sakat kerva
na kanşmış bir halde idik. 

Şimdi ver eleni beri Ötobüı
ler deyip işi medeniyete,sür'ata 
dökeceiiz. Dün Şehir mecli
sinde bu yoldan epey görüş
meler oldu. Ba,kanhj'ın yerinde 
ve esaslı teklifleri kabul edildi. 

Meclisi dinlerken başta yük
sek başkan bay Behçet UJ 
olmak üzere belediyenin mem
leket düıüncesile ne kadar 
derin ve esaslı surette meşbu 
bulunduiunu, memleketi• ıere
file bayındırlıiile sıkı sıkıya 
alakadar ve bunu güder olclu· 
ğunu hissettim. 

Bana öyle geldi ki, çok ya
kın bir zamanda zaten Basaa
hane tarafına hatlan döşenmiş 
elektrikli tramvay atlı tram
vayın geçit yerlerinde belediye 
eliyle işlemeğe başlıyacak. 

Bu düıünccnin kuru bir ha
yal olmadıj'ını öyle .sanıyoruik. 
ki çok yakında anlıyacaj'ız, 
göreceiiz. Bu gayret, bu mem
leket ıcvıriıi varken olmıyacak 
hiç bir,ey yoktur. 

... 
• • 

Ben birde niye sevindim bi-
Jiyormusunu:ı Aziz dostlar! Ar
tık çilesi yetmi~, bitmiı olan 
zavallı hayvanlara, ne idi o.
ların acıklı hali.. 

Onlar da rahat soluk ala· 
caklar. Hay hayvancıklar hay, 
ne mutlu size .. 

Tok Dil 
..-111111 

Hayvan vergisi 
Yoklamasına başlanıyor 

Yeni yıl hayvan veriİsi tah .. 
kikatı için hayvanlann yazdı
nlması hakkında verilmiş olan 
müddet dün bitmiştir. 

Y azdırılmamıı ve ıiıli kalmış 
olanların hayvanların verırileri
nin ~ezalı olarak tahakkuk 
ettirilmesi için yoklama me· 
murları tayin edilmitlerdir. Bu 
memurlar bugün vazifeye bat" 
lıyacaldardır. 

Ba} Refik İnce 
Bir müddetten beri şehrimiz

de buluamakta olan Manisa 
saylavı Bay Refik ince ı.uıabah 
Afyon tarikile Ankaraya hare
ket eylemiıtir. 

Evlenme 
Gazetemiz umumi vekili aTU· 

kat bay Süleyman Faijin kııı 
bayan Besime ile Tokat culll" 
huriyet aüddciumumi muavioİ 
bay Cevadın evlenme ıe•liiİ 
dün akıam Karııyaka kulübü•
de verilen mükellef bir ziya
fetle kutlulanmııtır. Çiftler ge
ce ıeç vakte kadar dansed•
rek neıeli vakitler a-eçırmİ.f" 
lerdir. Genç eYliler busabab 
Afyon tarıkile Ankaraya ha"' 
reket etmiılerdir. Orada11 b 
Tokada" gideceklerdir. 

Yeni evlileri kutlularke• ı•
adetleriaia sonsuz: oloaasılll 
candan dileriz. 



Okurlar 
Beni dinleyiniz 
•• 

()Jdiiren de biz 
Yatiafan da .. 

Buhran hala mevcuttur. Bu
na şüphe yok ... Ekonomi Alim
leri buhranın sebeplerini ııasıl 
başfadııtını, na~ıl başımızdan 
def olu?. gideceğini anlata an
lata bıtıremediler. Buhranın 
kı~alan ömrü daha ne kadar 
aüreceğini matematik bir kafa 
ile tayin edenler bile bulundu. 
Yalnız bizde değil, dünyanın 
her kö~esinde ayni nakaratı 
duymak kabildir. Buhran var .. 
Çiftçi aıtlaşır. Emekçi asl'laşır 
TOccar ağlaşır. Bu kulık tır~ 
~~ıyaa sesi hergüıı duyıbilir
aınız. Bulıran ... Buhran ... Buh-

Balkan muhabirlerimizde I 
Bulgaristan-Yugoslaya 
y erıi hükumet dostluktan bahtler
ken YuğosJav gazetelerini toplc:ırdı 

Matbuat kongresi 

raa ..• 

Bu biraz eski balcımıızlık 
deYirlerinift lcolera veba sal
l'llll&rını andırıyer: ' 

O deYirde kolera var .. Diye 
korkuca• bir hal olanlar az 
•ıydı? Hayır... Bu bedbinlik 
haYasını yarmak lizımdır. Buh
raa Yarsa öl•ek •i gerelctir. 
Hayır... Bin lcerre hayır ... Buh
ranı bizi111 ırüven zırhlınmızdan 
d~ha iyi karşılıyacak, yenecelc 
lt~r lı:uVYet tasavYur edilemez. 
~ır .lcerre. fU korkuyu içimizden 
s.ılcli!D. Zıra korku kadar faa
lıyetı kötUrümlettiren, ı, yap
mak lmkAnıaı öldüren fey yok
tur. Ka.zaaçları yeriade bir 
çok aıleler ırörürsüniz k · 
b~hran Ya.r cliye çeki•ll••: 
hır mllıızeYı bayatı sürllyorlar. 

Paris, 25 (Hususi) - Bel
graltan bildiriliyor: Avala ajansı 
Sof ya mu ha birinin yeni Bulgar 

ba~balcanı B. T oşef ile bir mü
lalcatını neşrediyer. Başbakan 
tunları söylemiştir: 

" Yeni hükumet bütün kom
fo devletlerle dostça münase
betlerini devam ettirecektir. 

Bu, ballcaalarıla sulhun korun
masını yürekten isteyen bütün 
B~l!ar milletinin prozramıılır. 
Botun Jlayretlerimiz şanlı y 

0
_ 

go•lav milleti ile dostca müna
aeltetlerin inki~afı gayesine 
matuf olacalctır. 

Loıulra 25 (Ausuai) _ (Tay-

• 

mis) .?~zetesinin Sofyaı öğ
rendıgıne göra eski bakan 

General Zlatef kendtcğ-ilc 
tekaüde çıkarılmıştır. 

Baris, 25 (Hususi) -ofya
dan bildirildiğine gö. yeni 
Bulıar kabinesinin tcrkülü 

hakkında müsait olmı} tef
sirlerinden dolayı "Pı·k 

1 a,, 
ve "Pr.ovda,, ıdlı Yugo-" ıı-a-
zetelerı hükümetin emri top
lattırılınıştır. 
Hltlerln taziye telrafı 
Berlin, 25 (A.A) - 1 Hit

ler F ormoz zelzelesi mıuc
hetiyle Japonya impararuna 
bir taziye telırafı gönderiştir. 

Yunan seçimleri 
Başbakan Bay Çaldaris Selanİ(te 

f, yap~~ilecelc yurcldaılar Yu-

dır in Buhran Yar" seaiaden Atinı, 25 (Hususi) - Ôt- h~k. t 1 
lc?rkarak bir kenara •i•Mitler- re ·ıd... .. . d 1 ume çe a ınmasıaa z.ruret . 
d~r. iç paQ~ bu &fırı ihtiyat- k aı '.~n: gorbe sbeçılcıa en bir hasıl olan tedbirleri de aılata-

Söy Iev verecek 

lcarlıktan lstırap çekiyor. Bub- aç gun nce lif a an timali lct H 
r~nı. biraz da lcendi•iz iyice Yunaaistıa lıalkile temas et· ca 1 ır. ükünıetin intil:abatı 
hllel K d. le d mele u··zer S ı· · · . ace e yaptırması bir an ıvvel . ım. en ı en i•iıe tel· e e anıae aıdec kti 1 
k So··yı·y • . t k• • e r. par a•anter nizama dö-rek ıa yapnıa•ııa ihtiyaç Yardır. ı ecegı nu u ta zorla hu- h le . ··~ 
f. aüvenı·nı· ha ıt u · · k· · d . er esın ruh du-·u···ce · 
"' • • Y 11 venını umetı evırmekten ba•lca aa- .. k. . . • .,, 0 Ye lf uya11dıralım. Elimizde ••Ycut . I .,, • au unetinı tekrar k 

?lan. bütiln Yasıtaları, pUtfiak yea'. ~ mhıyan son iıyaa hare- içiadir. a:ı:aanıası 
ımkanları •akul bir hadde lca- etınıa alcsızlıiını ortaya ko- -d f b Yacalctlr. Hükümetin ~ • l(ondi\iı·"n ar se er er edelı·•. Bulıra•ın ts 

J"aıhanmıştır ·. • . · 1 o .o.~a-

~1;!i~i:i.i~.aiijb;i-uiij,.kiijjSiijiijbiii!ıiıi:ilı:~~~'!u~e~fo~l~-~~d~i~l!~ig~~n~~a=k~y~~~İ"ı~nh~ea=l~f~~'b~rıı~·=e=k=-=i=ç"=i;==lı=k~s~viir;~:~;c:,~~k~~t:::~p~e~İ;f~O:ıı= 
Borsa Haberleri Spor fışkırıyor 

Dun l!lor•ad• Alsancak sahasında 
_!•P•~n ~tıtl•r Mektepliler bayramı 

Uzum Var - Saat on yedide Çu. Alıcı 1iat 

178 Alyoti bi. 11 50 15 Muhte]it maçı 
47 J Taranto M 13 50 13 37 Maarif bakanlıiınca 26 Ma· 
20 Koo ittihat 13 13 25 yısın mekteplile idmaa bayramı 
10 D Arditi 11 50 11 87 olarak kabul edilmesi üzerine 
9 H Z Ahmet 11 11 bugüa Alsaacak sahasında 
6 M Alberti 11 l 1 mekteplileri• spor bayramı ya-
2 S Em F Muh 11 50 11 50 pılacaktır. Sabıh saat.10,30 .ı.a 

272 Y eküa ba,lıyacak olan bu şenlık tahmı· 
Zahire Borsa•ı aen saat 13 e kadar devam ede-

c F" t cek bundan sonra iki (B) ta-Çu. insi ıa ht rt 
644 Bui;day 3 90 4 75 kımı müsabakası ile mu e ı 
179 Arpa 3 60 3 60 maçı yapılacaktır. 

55 Mısırdan 3 75 3 75 (A) ve (Genç) muhtelit ta-
20 Akdarı 3 37 3 37 kımlarının karşılaşması saat 
20 Börülce 3 37 3 37 13 ve lS te yapılacak olan 

362 K Pala.nut 25() 430 (B) talumları müsabakalarından 
206 balye pamul 42 42 sonra saat 17 de başlıyacaktır. 

Eugünkü karşılaşma ayni 

Ankara, 25 (Hususi) - Siaop 
havalisinde çok zenJlin bir pet· 
rol damarı bulunduiu, bu da
mardan fıfkıran petrolun ıim
diye kadar 500 tona baliğ ol· 
duiu bildiriliyor. Burada petrol 
taharri rusatnameai bay Sa!ıur 
Samiaindir. 

Ticaret anlaşması 
Ankar, 25 (Huıusi) - Ra

monya murahhaslanyle ticaret 
anlaşması müzakeresine caı
lanmıştır. 

Heyeti vekile 
Ankara 25 ( Hususi ) - He

yeti vekile toplandı. Toplantı 
geç vakte kadar devam et
miştir. 

-~~~~--.................... ~~~~-
25 Mayısta açılacak - Karar alacak 

Ve üç gün sürecek:tir 
Ankara, 25 (A.A) - Ken

di teşkilat kanunu mucibin
ce matbuat kongre!erı top
lamakl:ı muvazzaf olan mat·· 
buat U. mv.lürlüğü ilk kong
reyi 35 rr .. r.s cumartesi ı:-ünü 
saa 16 te Ankara' da toplıya
calctır. Bu lcongre ıündelik hu
susi ıı-azctelerin sahiplerin
den veya bunların ıöndere· 
ceği mümessillerinden, her 
vilıtyet merkez ve mülhalcatın. 
ca haftada üç veya daha az 
çıkan siyasi hususi ıazetelerin 
namlarına kendi azalarındaa 
seçecekleri birer murahhaatan, 
her vilayette çıkan gayri siya
si hususi gazetelerle mecmua
ların kültür, mizah, salon, mcs
lelc ve çocuk ıibi kısımlara 
ayrılan her beş ırubu için bi
rer mümessilinden, her vila
yette Türlı:çP. olmıyan ırilndelik 
gazetelerin dillerine ıöre ay
nlacalc grublar için birer 
mümessilinden İstanbul basım 
lı:uru•u başkanından Ankara 
ve İstanbul serbest muharrir
lerile istihbarat iılerile meşgul 
gazetecilerinin seçecekleri birer 
murahhastan C. H. F. Anadolu 

Ajansı, matbaacılar cemiyeti, 
kitap~lar cemiyeti, murahhas
ları ve vekaletlerin neşriyat 
müdürlerinden maarif ve harı
ciye vekaletlerinin ayrıca seçe
cekleri birer mulahassı•tan mü
rekkep· olacaktır. 

Mecmua ve gazetelerden ay
rıca anu f'denler masraflan 
kendileriae ait olmak üzere 
kendilerini temsil etmek için 
aza ıönderebileceklerdir. Bir 
mümessil birden fazla temsil 
sıfatını kendinde toplamıyacak
tır. Konırre mevcut aza ile 
açılacak, karar alacak ve 
üç ıün sürecektir. Kongre 
iç hakanının söylevi ile 
açılacak ve matbuat umum 
müdürü raporunu okuyacaktır. 
Kongrede matbuat ile matbuat 
umum müdürlüğü arasında iş 
birli&"i temini içiıı esaslar ara
•acalı:, Türk matbuatını• kültür 
yayma hizmetlerini daha eyi 
ırörebilınesi için alınması lazı• 
gelen tedbirler konuıulacak, 
ıı-azetecilik meale&"inin terakki 
Ye ialcifaf yollarile matbuat 
birliii teşkili esasları görütü
lecektir. 

Dış hakanı Istanbulda 
- Baştarafı 1 nci sahifede -

-~~~~~~.34J.ô.pj,-;:;.,{!a.'ım\1~ 
eyi lı:arşılamaaakta, bunu• ka· 
bul edile•iyeceiini iddia eyle
mektedir. 

Bu gazetenin fikri11ce " Al
manyanın sabık müttefikı,, tara
fından askeri müsavat hususun· 
da ileri sürülen talebin mantıki 
biresası yok•uş ve Bulgarista· 
nın yeninden silahlanması Tür
kiyenia talebini muhik göstere
mez•iş. Türkiye, Lozan muahe
desinde elde edemediii bir 
neticeye şimdi Yarmalı: için sa
cece bir vesile arıyormuş. 

(Taymis) makul bir dütünliıe 
yanatmıyan bu yazısında fU 
mutaleayı ileri aürüyer: 

"Türkiyeye, diier eski müt
tefiklerine olduğu ıribi, zorla 
muahede ıartları yülclenmiı 
deiildir. Buııun tersine olarak, 
uzun pazarlıklardan sonra bir 
muahede aktolunmuıtur. Bu mü
zakereler esnasında Türkiye bü· 
tün taleplerini ortaya dökmüş ve 
hatta yakın şarkta yeni bir 
harp tehdiJidine dayanmıştır. 

Bunun için iki talep arasında 
1 urkıyi · 1ıe Bulgarıstanın ulu· 
sal menfaatları arasında hiç 
bir çarpışma olmadıiJnı ile
ri silrdükten sonra Boğazlar 

veziyetinin ileri sürülmesini, 
daha ilk dakikadanberi boğaz-

ı b ·· 1c·· durumunu ihtiann uı;ıun u 
raz kaydiyle kabul etmit olan 
Rusyanın önceden tasarlanmış 
bir gayret ve arzusuna atfet
mekte ve İngilterenin bunu 
kabul edilemiyecek bir teY 
saydığılll yazmaktadır. Gazete 
nihayet diyor ki: • 

" Türkiyenin talebi tabii 
tetkik edilecektir. Fakat yal
nız Ruıyayı ye Akdeniz deY· 

lotleriai daiil, aynı zamanda 
bütün iuna ülkelerini alika
dar eden bir durumun değif
mesi için esaslı sebepler yok
tur. Esasen, Alman silalanma
aından ileri ırelen arsiulusal 
hiç bir endişe ırup devletlerini 
günün birinde peşiman ?lacak
ları bir deiişikliğe razı kıla· 

maz ... 

Para P:yasası 
25 1-1<i35 

zamanda geçen Cuma berabe
re kalan maçın revanş mahi
yetinde olacaktır. E~er (~~ 
muhtcliti Cuma ıı-ünkiı gıbı 
ırcvşek oynayacak olursa renç 
takımın müsabakayı kazanmak 
ihtimali fazlalaşacaktır. 

TELEFON - TAYYARE SİNEMASI 

Mark 
Alı;ı 

50 25 
İsterlin 605 
F r. F r~u2"ı 8 28 
Dolar 80 10 
Belza 21 12 
İtalyan lireti 10 34 
İ~v:çrc Fran. 40 60 
Florin b4 67 
Kr.Çekos!ov S 24 
Avuslr. ilini 23 50 

Satı, 
50 75 

610 
8 30 

79 50 
21 50 
10 40 
40 90 
84 92 

5 27 
24 

Blslklet yar••• 
Buıı-ün yapılacaiını evvele~ 

yazdıiımız bisiklet yarıtı da 
saat 1 S te Alsaacak sahaeında 
başlıyacak ve 20 kilometre 
gitme, 20 kilometre ırel~e o!
mak üzere 40 kilometrelık hır 
koşu olacaktır. 

MAKİNA ADAM 
Hiçbir filimde görülmemiş bir 

heyecan ve .. işitilmemiş bir 
meraklaLALE'de devam 

ediyor ... 

3151 

Bugün senenin en büyük . sinema müsameresi 
Funsız akademisi azasından PIERRE BENIOT'nin şaheserinden alınan 

·'-------------------------~~ ANNABELLA - HARRY BAUR - SPiNEl.LY 
GERMAiNE DERMOZ - P. RiCHARD WiLL~I 

. . . .1 ·kı · ROD SANDOR ve Gibi en yüksek Fransız artııtlerının temsı ettı erı ve . . k 
DİMİTRİEVİCH çııı-an orkcstreleri ile NAPOLİT~.N ş~~kıcılarının ıştıra 

ettikleri ve bütün lzmir hdkının goreceıı-ı 

Musiki - A•k - Heyecan - Harp - Hayat fllml 

Ayrıca FOKS <lünya havadisleri [Türkçe sözlü] 

SEANS SAATLARl : 
Hergün 15 • 17 - 19 - 21,15 

Perşembe 13 - 15 tııılebe seansı 

Cuma 13 ilive seans 

Hergün son 21,15 seansı ( ucuz HALK 
scansıdır. ) 
DİKKAT: Fi atlar 25 - 35 - SO kuruştur. 

1 Turizm işleri 1 
Turiznı komisyonu 
Dün ekonomi ba.kanlı-

gında toplandı 

Ankara, 24 (A.A) - Turizm 
işlerini memleket bakımından 
tetkik etmek ve bunun inkişa· 
fını temin ede- • 
cek kolaylıklar f 
araştırmak üze
re Türkofis:n 
teşebbüsü iie 

teşekkül eden 
Veko1letler ara " 

sı turizm ko
m:syonu bugün 

Ekonomi ba- lJıı/f 1-cı ik 
kan lığında ilk 1'.·ıı ,.do!fl ıı 

1 toplantısını yapmıştır. 
Ekonomi bakanlıiı müsteşarı 

bay Faik Kurdoilu komisyonun 
tetkikine sunulan iılarle turiz
min ehemmiyetini tebarüz etti
ren bir söylevle Ekonomi bakanı 
bay Celil Bayar namına top
lantıyı açmış ve komisyona mu
vaffakıyet dilemiştir. Komisyon 
bu toplantıda Türlcofis nıaadin 
reisi bay Mecdet Alkım ıeçe
rek tetkik edcceii meselelerle 
alakadar 8irer tali komisyon 
kurmuş Ye çalışma tarzı üze
rinde görüfmüştür. 

Alı11an kararlara ııöre ko· 
misyon tili lcomisyonların tet
lcilcine tevdi ettiği meseleler 
üzerinde pazar ve çarşamba 
ı-ünleri heyeti umumiye halin
de toplanacaktır. 

Vekaletler arası turizm le.o· 
misyonuna büyüle erkanı har· 
biyeden erkanı harp binbaşısı 
bay Nizamettin Karabey, milli 
müdafaa bakanlı(ından kay· 
malcam bav Ccm\f, harirİ!f•d<l•Ü 
maliyeden kambıyo mu ur 
bay Atıf Ermov, maariften ta· 
Jim ve terbiye heyeti azasından 
Harun Kocacan, Nafıadan fOSa 
ve köprüler reis muavini bay 
Emin ve devlet demiryelları 
tarife reis muavini bay İsmail, 
gümrük ve inhisarlardan mua· 
melit müdürü Fazıl, Ekonomi 
bakanlığı namına Türkofiıten 
maadin reisi bay Mecdet, neş
riyat ve turizm müşaviri bay 
A. Süreyya Güger ve raportöı 
bay Aziz ile Tayyare cemiyet. 
ve İstanbul belediyesi Turinıı 
ye otomobil kulüp mümessilleri 
iştirak eylemektedir. 

Asarıatika 
Vilayet seyyahlara 
Kolaylık için 
Tertibat alacaktır 
Gelecek yıl içinde Bergama 

ve Efezdeki asarıatika işlerinin 
daha iyi bir şekilde tanzimi 
için vilayet tertibat alacaktır. 

Dışarıdan ölü medeniyet eser
lerini ııörmeie ııelecek sey
yahlar ve asarıatika meraklı
ların11 birçok kolaylıklar ıı-ös
terilecek ve kendilerinin her 
türlü istirahat sebepleri temin 
edilecektir. 

Vali general Ka~ım Di~ik, 
.1• t" dört yerınde bırer 

vı aye ın . . . 
etı>oğrafya ~~zes_ı ~çılmuı ıçın 
teşebbüse ıı-ırışmıştır. 

Bu müzeler Berıı-amanın Sd
çuk eserlerinden olan eski bedes 
taaında, Tirenin Ya~şibey ca
miinde, Selçukun Isa bey 
camiinde ve Birginin Çakıraia 
lconaiında açılacaktır. 

Müzeler; eski Türk elişlcri, 
Türk kıyafet ve silahları ve 
buna benzer aydınlıklar toplu 
bir şekilde bulundurulacaktır. 
Bedisenr, dikkatlı ellerin ida
resine bırakılacak olan bu mü
zeler seyyahlar için gözleri 
yormıyan bir nevi istirahat 
yeri olacaktır. 

Vali general dün bu husust 
alakadar kaza lcaymakamlılc
larına buyurultular yollamııhr 

• 
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pek Sivri dişlerinizle onu 
acıtmamak şartı ile ..••. 

Kaya hislerini saklıyamadı: 
_ İstemem. Oau okumak ve 

bilmek bila istemem, ne olsa 
bu adam beni korkuduyor Er· 
kul.. Ka,ki hiç ırelmeseydi ! .. 

Erkul ırülerek : . . . 
Sanki seni işitmiş ıııbı ışte 

kendisi !turaya ııeliyor bak!. 
Kaya bir anda lııozuldu. 
_ Erkul... Deyebildi .. 
Haıao yılmaz eliai Erkulua 

omuzuna koyarak : 
_ Bani genç saaatkara ta· 

nıttı•ız mı tanıtaadmsa tanıt
aanızı bekliyorum bay Erkull. 

Erkul takılarak .. 
_ Sini dişleriaiz onu pek 

acıtmamalı: .. rtile.. . . 
_ Men.k etmeyıaıı, ben 

bu di,lerle çok ııarclıa. Ç~k 
çarpıştım, aeden ? yaşamaga 

h kkı olanlan korumak, olma-
a . 1 

yanlan do,0rnıek içı• .. 
- Kaya merakla Ye yarı 
- •tehzi sordu : 

'lana bu hakkı tanıyor· 

' ? 
Haaan yılmaz güldll ... 
_ Siz daha çok ge11çıiniı,. 

Elbette ya,amak hakkınızdır 
ben bu geniş bak ka11111nda 
ıivri diıleri•İ deiiJ dost elimi 
uzatmağa ıelclim. 

- Kaya kıb kırmızı olınut· 
tu. Hiç kimaeye benzemeyen 
bu ada•ın sözleri önüade Er
kula hak yereli elini uzabrken. 

gücünü anlayışını arhrmaktan 
memnundl!l'. Hatta o kadar 
çekindiği Hasan yılmaza ver· 

diii cevaba ne dersin.. Erkul 
başını çevirdi işte cevap masa 

üstünde duruyordu. 
Birden jileti hrlattı. Gazete· 

de işaret ettifi parçaları tekrar 
okumağa başladı: 

Kaya yazısın bir yerinde: 

" Konserimi dediiiaiz ııibi 
genç bir kızda parlıyan va sö

nen, ıreçici !tir heYes bir fan· 
tezi olsun diye yermekte• çok 
\lzaiım. Hem ben fantaziclen, 
röıterişten hoşlanmam. Musi· 
kimiz yeni reformıaı Virtüoz· 

!arına ırösterıniştir. Ben içim· 
deki 11onıuz hevese ırüvene· 

rek ilk adımı ne gazete• 

leriıı. dili farzettiiini:ı: gu· 
rurla iteni şaıırtıyor, ne ıle 

tenkitlerinizle hakikat yolla· 
rında yürümek güçlüi'ii gözümü 

yıldırıyorı Bilakis bu kamçı 

darbesi beni ileriye koıtur· 

mağa yaradığı için ısimdi size 
müteşekkirim bay Yılmaz .. ., 

Kaya yar.ısının hir yerinde: 

-r _fı_ı.,t,:\. .,.ı •• ;m d .... va 
dütünce eri yüzünün tuvaletini 

"Çapraıık duyrular,, " glizeJ 
bir emekleyiştir ,, diyorsunuz, 
fakat her eaekliyen çocuğun 
yürüdüğünü ve ayaia kalktı· 
bir emekleyiştir" deaeniz ha· 

kikatı ıöıtermeie yeter sayın yapan jilet süratile kafasıoda 

yürüyordu: 
Amaya duyurmadan mide 

ağnlarile feçen saat!ar ne 
amansızdı Ah bu sancılar, 
d .. la daıala ırlicünü, umutla
naı kemiraıesel. Mukavemeti 
tükenince hep morfina baı 
vurmak ve her dakika yqayı· 
fllldan biraz daha kaybederek 
cluyııuıuz lııir külçe halinde 
yuhia diifmak çok ağırdı. 
İyilik bu elclaaııtan ibaretse, 
o da bugüa vücudunun kırık
lığına raiaen iyiyim diyebili-

aünekkidim., eliyor. 
Erkul gazeteyi lıııraktı ... Yine 

tırafına döndü.. Bu sözler ona 
da bir hakikat, yalnız bir ha

kikat fısıldıyordu. 
" Kayayı seviyors11JJ. ,, evet 

seviyor, fakat içinde sevıisiııi 
yarına bai'lıyaa hiç bir ümit 
bulamıyordu. Şimdi içinde din
miyen bir sızı vardı. Dudakları 
dudaklarına dokandığı günden· 
beri, doyup, kaybettiği ,arabın 

_.ı dadını ltir türlü unutamamıştı. yonıu ... 
Konser gecesinden beri Ka- Genç kızın tlile uzattığı kade-

yayı ırönaenıişti Arna ıılc sık hi reddettiği o gündenberi Ar-
ıörünüyor... Ve gördliklerini nanın fedakarlığını, anlıyor, 
aalabyordu.. zavallı kadına pek katı dav-

-=:e rtısan 1 

BALKA; HABERLERi 

B. T. R.~as Sofyada 
·~~~--cı=e ı · b kanı 

Dünyada 
Neler oluyor? 

Irlanda piyangosu 
Çekll•n bina yan~~ .. 

DUBLlN, 24 (A.A) -~~~-~ 

Bulgar başbaanı ve ışış ~'!1 .. a .. 

lrlanda piyanııosunun çe D~~ 
binada yanııın çıkmışt'.r: n· 
linin bütün itfaiye teşkılatı ya 

.. dürmeye çalı~mıştır. 

ile yarım a.at kadar goruştu 
ıı:ını son l ktı 
Alevler çok yüksek ere çı • 

. b" b sa hazırlıyor 
B l ıtan yenı ır aş Y~ .......................... _. .. . 

U ga •••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı•h• tens'ık bususundakı meaa-

• ndan bütün binanın yanm~
:ndaıı. korkuluyordu. Polis 
halkı ateıe yaklaşmakta~ me~ 
. . çok zahmet çekıai'tir. lı-
ıçın alt kısmı ile duvarlar 

.......... dhtdkasuu . .......... ışkanlığı enı e e er e . d hret eylemektir. 
Sofya, 24 (A.A) - Bulgar zlevletlerine ~ski ~ulııar. hü· isı1;.ı:k:;:: yeai bir k~au~u 

ıı.anın . l 
k lm ~.. Blitüa salon il' yan· 

yı ı ı,...... . 
ından müteessir olmuştur. Pı· 

ajansından telefonla: ketinin muslıh sıyasetinde . ederek mı\letın 
Türkiye dı9 işleri bakanı B. b>ir değitiklik olmıyacağına, esas\,~an:ıı:edecektir. 

Tevfik Rüştü Aras bugün c.e· !*is buaiyasetin komşu 4ev· tasvı ı~e ar be.bakanının 
~anıo dolalıtı tamamen yanmı•· 
tır yangının dikkatsızlı~an 

ila~i ııeldiği ~d=e~~b~;~~ nevreden ııelerek İ5tanbula ıııt: lerle daha aıkı bir surette Bu ga beyanata 

Japany Yana•n mek üzere saat 6,45 te Sofy t'k' mesai istihdaf edeceği· fy 24 (AA)- Batbakaa 
d . ti ~ ı . So a, . • l . 

ırarın an ııeçmıı r. 1 ndair teminat yermek ıste· ,.. f Leraberincle ılış ıt en 
B T f'k R" t" Aras s· B • oşe • l 

ay ev ı uş u a r. İki memleketimiz arasın· ~kanı olduğu halde Bu ııar 
tasyonda Bulııar b~şba~abnıkb y d t olan dostane müna· b tb ah ve ecnebi ııaıeteler 
Andre Toşef, ılış ışlerı a anı mevcu ma u . da bir s&y• 

Tokyo, 24 (A.A) - Japon· 
ya'nın şimalinde iki bllytık ya•~ 

kııııt birçok evler yan· 
bay Kiosseivanof, eski dış iş· setleri daha ziyade kuvv:!= ınümessillerı bu:ı:::ıtir ki: 
teri bakanı bay Batalof, kralı~ ldirmek hususunda zatı d leY yapm1' ye . 'f \eri 

lfUI çı . ' d ate'in ıııııt ye bırçokları a 

aüqaviri bay Krovef, dış işlerı ilerinin kıymetli muaııenetle- Yeni bllkO.metın lyazı e Le• 
yayıl•aatnın önüne ıı:eç~~~ 
• • ·tfaiye tarafında• yı ., ş· . . . .. 't f dan ııeıro unaa u bakanlııi'ı genel katibi bav ış- re i$ti.naıl edebileceııımı umı kral tara ın h tl &ıteril• 
ıçın ı 

m.anof ve daha baıı şahsiyet· ıerim. TOŞEF yannamede ıı~a a a g h . te 
!erle Türkiye elçiliii erkanı ve Başbakan Bay Totef, diii gibi dahılde ye. anç. 

mıtı:~ablstand• e•kl bir 
'ehlr bulundu 

bir çok ııazeteciler tarafından Sofya barıtı muhafazadan ıbaretti~. 
selimlanmıştır. . . Uhtelerine yüksek .hü~üm~t Bulııarista• ribi küçük ~~~ 

.,,, Kahire, 24 (A.A) , - Alman_ 

kltifleriaden Hanı Helfritz 
Arahi.ıtaııdaki üçüacli seyaha-TUrkiyenin Sofya elçısı b~y risli. inin tevdi edilnıış o.duııu memleket harp esnasında .. 

Ali Şevki Berker Bay Tevfık adalı bana ııöndermek lütfunda dığı yaralan ~edaYİ etmek ıçı~ 
Rüştü Arası Dragoman sınır bl oldu1Yunuı telgrahıa- qüphe yek kı herşeyden e~ 
• d k 1 mıştır ve unmuş • . " sükO.aa 11ıun• ıstasyonun a arşı a · d d 1 • ah devletlarme .,el intizama ye b k 
Sofyaya kanar kendisine refa· m .en. o ayı z ekkilr ederim. taçtır. Be11im ve adliye a a· 
kat etmiştir. Ekspresin Sofyada smı~ıyetle teş i edil· nının müıtereken. hazırhya~a· 
durduğu 20 dakika zar~ında 'fırkıye tarafından. tak P. inde ·ımız yeni teşkılltı. eaa11ye 
Bay Tevfik Rüştü Aras ıstas· ııekte olan emnıyet ıç gk h 

111 
Bulıanstan an· 

B ı b ba· bütün anuau e " . . yoıı salonunda u ga~ ~ş _ sılh siyaseti her zaman analeriai hem ile buguoün ıı· 
kanı bay Toşef, dış ışlerı ba lıomşularile olan sıkı anlaşma al k nomik ihtiyaçlarıaı 

Ki · f eski dış . v yas ve e o 
~anı. bay osbeıvanoB t l f e ie kendini göstermiştır. e .. önünde tutacaktır. 
ışlerı !takanı ay a a 0 v k ı nı· ıı;oz M t ba•la· 

· · b B k ·ı b t l"kkiye ıadı •an cu Ordunun 19 ayıs a " 
Türkiye elçısı ay er er 1 e u e a . · ulh da· • mına de••• 
görü,ınüştür. Bu mülakattan huriyet hükil.a~tinın ~ 

1 
dığı ıslah.at proııra 

· R.. · A bepiaıiz içın azız 0 an edilecektır. 
se11ra bay Tevfik uştü ras vası • anla ma için zatı dev· Başbakaa B. To••f clıt siya 
hazır bulunan zevat tarafından umumı . ş -•:•de bulunan ,ı bahsederken uluslar 

• ~~- .. ,1.11a.t..taua ...... n •n kt 
Edllen telgraflar isterim. - butiyetiııi i,aret etti en ıoıara 

Ankara . 24 ( A.A ) - Yeni İSMET İN ÖNÜ Bulıraristanıa ııerek Balkan· 
Bulgar başbakanı bay Toşefin Yeni bir baf yasa !arda ve ırerek Avrupada da· 
başkanlıia tayini ıaünasebetile Sofya, 24 (A.A) _ Bay To- ima bir ·ıulh hlili olarak ka-
Başbakan General İsmet lnö- şef matbuat mümessillerine hü- lacajıoı kayd•tmiştir. 
nüne göııdermiş olduiu telgraf- kümetin preııranı.ı hakkında Yeni Bulgar htıktimeti bl\· 
la baıbakanlığımızıo verdiii izahat vermi,tir. Bu pıogramıo tün ecnebi hükfımetlerle ve bil-
ceveh aşafıdadır : başlıca ırayeleri dahilde mem- hassa komşularile harıi ve eko· 
Başbakan General İımet leketin iktisadiyatıoı yükselt· noıııi.k münasebetlerini kuvvet· 

İnönü ınek, hariçte uluslar kurumuna lendirmek azmindedir. 

Yugoslavya seçim işi 
Hükumetin zaferi karışıklıklara 

karşı tenıinat sayılıyor 

tında ecaebi Arabistanın • ço~ 
bliyük ve pek mühim es\u. bir 

hri i keşfetmiştir. Bedeviler. 
·~ d~ kadar Avrupalılan 
tım ıye 

buraya ıokmıyorlardı. • • 

Helfritz çok b\iylik muşku
. mı 

l&tla fotograflar ve sıne 
m.Ieri almıı ve bunları alıı 
almaz ,ehird•n aynlaak mec· 

\ıuriyetinde kalmıştır. 1 de 
şark ekspres n 

Bir haydutluk 
Belırat, 24 (A.A) - Avalı 

Ajanıı bildiriyor: . b 
, • -- ....... \,..,rı U 

ayıa 16 ıında Şark ekspresine 
karıı bir haydutluk hareketi 
yapılmıt ve beynelailel poıtı 
çantalarının çalıamıf oldııiu 
yoluada bir haber ne,retmit· 
!erdir. Bıı haberin uyduraa ye 
her türlll aııl ve esastan ari 
olduiunu beyana kati ıurettc 

tekzilııe mezundur. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
çıkarmıştır. 

Fakat Yugoslav ıiyasaaınm 

ea mühim nektası devlet 
birliiinin korunmasıdır. Biricik 
YugoslaY krallı&'ının kurumlan· 
dınlması ve bütün uluslarının 
yavaı ya;a, kaynaııp birleş· 
meıi ne aeçmealerin kararın• 
havale •dilen eıı başlı mese· 
ledir. 

- Sevgilı çocuk. MuYaffakı- ranmanın cezasını çekiyordu. - Baştaıatı Biıinci sahııede ~ Muhalefetin en kuvvetli par
tisi B. Maçek başkanlığında 
eski hırvat çiftçi partisi ile 
B. Davidoviç başkanhjındaki 
demokrat ve B. Y ovanoviç baı
kaalı(ındaki çiftçi partileri ara
sındaki birliktir. 

kumet partilerinin mühim bir 
kısmı bunu11 içine girmiılcrdir. 

Dıı bakımdan ise, Y evtiç 
hükumeti seçimden önce belli 
olmıyan yeni meseleler çıkara· 
cak dei-ildir. Yu~oslavya siya· 
sası çoktanberi çizilmif olup 
buırün hiçbir suretle de· 

yet neş'esiyle büsbUtüa değişti - Son1< t'a;· - zet vardır. Başbakan B. Yev· 
1aaki on yedi yaşa girişi, ha- B 'b" "ı" • •d•· • • tiç tarafından kurulan hüku-
yatının beş yılını birden atlat- uca e e ıyesı aıet listeleri en mütecanis 
mı' konserden sonra onu bir- Bucada olan 25 krhvenin on olanlardır. Bunların seçiminden 

den olıunlaştıraıştır. Hele Ha· üçünü kapatmia karar vermİf ra\: ç!:h~:~:ıüad;;zük:;:: 
ıan Yılma:ı:'111 tenkit serilerini ve ikinci bir defa olıırak bele- Zira difıer fırkalarıo ne birlik 
hiç kaçırmıyor. Öyle sanırım diytr zabıta memurları tarafın- bir cephesi, nede ülke süruleri 
ki iazetelerin beylik övmele- dan iskambil kaatlaını toplat· üzerinde belli başlı programı 
rinden çok bu tenkitlerle, mıştir. yoktur. 

········K~<l~~····ş;pk~l~;~~J~··· .. ~~-~-.... ~~d~········· 

Kaclın şapkalarında moda büyük bir istihale ııeçirmektedir. Milanoda moda meşherlerinde en 
çok beienilen üç modeli bayanlarımıza takdim ediyoruz. Bu ıapkalarda bilhassa göze batan 
-.deliktir. Garnitür olarak ipekli, kadife ve tüy kullanılıaııtır. F oraıaları ok cazi tir. 

B. Radiçin eski fırkası, bi
lindiği gibi, Hırvat ülkesinin 
muhtariyeıini ister. B. Davido
viç ve Y ovaneviç hükumete 
karşı muhalefet hususunea bu 
parti ile anlafmış iseler de ül
keni• en canlı i'i olan deYlet 
rejimi hakkında anlaşmağa mu
vaffak olamamışlardır. 

Diğer partiler, B. Hoceranın 
bafkanlığı albnda Yuııoslav 
halk, B. Liyotiç haşkanlıiında 
ulusal ve B. T opaloviç başkan
daki şosyalist partileri olup 
1931 esas kanununu tanıyarak 
mehtariyet temayüllerine karşı 
koymakta birleşmi~ iseler de 
kuvvetlerini tecrübe için her 
biri seçime kendi prolı'ranıı al
tında girecektir. 

B. Y evtiçin hüküm et partisi
ne gelince, 1931 Slcupçinasında 
ekseriyeti kazanmış olan Yu
iOSlav ulusal partiıi ile demok· 

Hükiımet partisi kimseyi ken 
di sıralarından dlfl.l'ı4a lııırak· 
mak iste•emiı, buaun tenine 
olarak ulusal birliii ve soysal 
düz!ni özel meıı.featlerden üs

tün tutan herkesi kendi bay

rağı altında birleştirmeje ça
lışmıftır. 

Bundan dolayı Bay Yevtiç 
tarafından yapılan listeler ta
aamiyhı ulusal mahiyettedir. 
Hükümet her sınıf vatanda,
ların ulusal programın tatbiki 
ıçın elbirliğini temine caJı,. 

mıştır. 

S Mayıs seçimi çok ehemmi
yetli olacaktır. Bay Y evtiç hal
kın önüne müteveffa kral Alek-
sandr tarafından başlanıla:ı r 
eserin bekçisi olacaktır. Marsil
ya facıası hakkında uluslar ku
rumunun hükmünden sonra ku
rulan bu hükumet ayni ideali 
besliyen ve devletlerin hayatına 
esas olan realiteleri ~ö:ı:den 
kaçırmıyan kimselerdeıı müte
şekkildir. Bu realite yakıalığı 
Yuıoslav ulusunun yeni siyasal, 
ekonomik ve soysal temayül· 

fişmesi mutesavver deiil· 
dir. Muahedelerle kurulan 
vaziyetin muhafazası ve Yu· 
ıoslavyanın küçük andlaşma 
ve Balkan andlaşması devlet· 
!erile münasebetlerinin sıklat· 
brılması Yuıroslav hükumetinin 
bütün dış siyasasına temel olan 
aoktaludır. 

Y evtiç hükumetinin halkın 
güvenini kazandııi'ı kendini 
besbelli göstermekte ve bu -da 
seçimden muzaffer çıkması için 
en kuvvetli bir teminat olmak
tadır. Muhalif partiler bile hii· 
kumet birliğinin kuvvetli bir 
ekseriyet kazanacağını ve böy· 
lece kral Aleksandr tarafından 
çizilen siyasal yolu lı'ütmek im· 
kaııını bulacai'ın• itiraf etmek· 
tedirler. 

B. Y eytiçin zaferi iç siyasada 
iç savaşın ve dış siyasada da 
orta Avrupa ve Balkanlarda 
her türlü karışıklığın öniiae 
e mek i · · t 
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ln~iliz kabinesinde deği- Harı korkuları 1 

şiklikler yapılması çok Lord Parmooı İngiliz siyasası böyle 

Alman bahriyesi 
Yutland deniz harb1nın kutlulan· 

Y k ee eelee •• Giderse rrithiş bir felaketin 
a ın goru uyor ününe ge\iemiyecektir, diyor 

masının 
Leadra, 25 (A.A) - Mor

nİ•I' Poıt'tan ıonra Daily Tel-

manası .. 

1 

yaaın deniz preıramın~a Fran
ıuıa Dünkerk kruYazöründen 
aşaiı kalaıyacak harp kru•a
zörleri, Karsruhe ve Layipziı 
ıemilerinden daha ı•niı ve 

Londra, 25 (Hususi} - fn- Saymen yerine şimdi Hindis· Londra, 24 (A.A) i ıraf sıazetcai de A.laaayam• 
deniz kuvvetlen artbrmakta filiz kabinesinde dciişikliklcr tan bakanı olan Sir samuel Lord Parmoor Ti· 

yapılmasının çok yakın oldu- Ha111'nın gelmesi ihtimalinden mes gazetesine gön-
>pnu ( Taymiı ) bildiriyor. B. bahsedilmektedir. derdi~i bir mektup-
Malulonald sıhhi sebepler do- SllAh ticareti ta ezcümle şu mü-

olmuına nazara• dikkati çek
mektedir. Bu ııaıete diyor ki: .&aha kuvYetle mücehhez kru

vazörler ve fazla olarak en .. n 
yabancı denizaltı ıemilerin• 
tonilito itibarile müaari fakat 
•akine, faaliyet ıahuı Ye tes
lihat itibarile kat kat faik 41e
ni:ıaltı gemileri buluaacakbr. 

layısile başbakanlıiı bırakmak Hakkında lffaat taleaları söylemck-
iatekiai çoktan beri krala bil- Londra 25 (Hususi) - İngi- tcdir: 

BütUn Amaayada Yutlan.i 
deniz harhı•ın 31 Mayuta kat• 
lulanacak olan yıl dönümü ih
timal ki Alman hükiimet er-

.ı..i.lirmiıti. Fakat kralın 25 nci liz uluslar kurumuna yar- Almanyaya Ver-
nltanat yıldönümü şenliklerinin dım cemiyeti huıuıi si- say muahedesi es~ 

lih ticareti mücad~lcsi için 
ıonuna kadar iş başında kal- bir komisyon yapmışhr. Ce- •asında ve o tarih-
••ğı kabul etmiıtir. ncvrcdeki İngiliz murahhas tenberi tatbik cdi-

kinı için deniz İllf&al proiram
lannı resmen ilina bir Yelile Daily Tel.raf makaluiai bi

tirirkea mütarekenia akclı ara
amda deaiz alb aemilerllade 
tecrübe ıöm 700 renç Alma• 
zabiti bulundupnu ve e.kıerill( 

diiar taraftan B. Baldvin de heyetinde azalık etmiş bir zat len aiır mu;tmele 
B. Makdonald yerine başkan- bu komisyon huzarunda 8ey- üzerinde yeniden ıs· 

teıkil edecektir. Daha fimcli
den Kielde Vilhelmshaf..de 
Hamburıta ve !Breıaeade açık
tan açığa hazırlıklar sıör\ilmek
tedir. Hamburı teıiihları bu 
yıl içerisinde 40,000 tonilatoluk 

lıit ancak muvakkat olarak nelmilel hususi silah ticareti rar etmcğe lüzum 
bltul edecek ve ielecck umu- h kk d yoktur.Mamafih Ce-'mi Hçime kadar iııı: başında a ın a ifşaatta buluna-
~ 'S cakhr: ncvredeki iİbi bir 
, alacaktır. Buudan sonra mu- Atlnada kaldı karar ı"ttı'ha"'ından 

buiÜD Kırk yaılannda WJe~ 
olmıyaa bu zabitluia eyi \tir 
kumaadan veya muallim ola-

4 

bileceklerini habrlabyor. 
hafazakir partisinin başkanlı- ~ 
iı•ı ve eicr bu parti hükiime- Londra, 25 (Hususi} - İngil- sonra bu adaletsiz-

inıaat vadetmişlerdir. 

tcre - Avusturya hava yolculu- liiin unutulmuı ve 
ti teıkile davet edilirse, baş- k 

Aynı iazeteye ıöre Almaa
.... 1 .... 

iuna çı mış olan kadın tay- dostçasına bir an-
kanlığı Sir Nevil ÇemberJa- yareci Toan Batten moto"r bo- l fik Fransız - Sovyetler aıma · rinin onun 
yina bırakacaktır. Bundan zukluau yüzünden Atinada 

• yeriae kaim olduiu INıka dış bakanlıj'ına Sir Con scyahatını kesmiştir. 

Askeri ittifakı işi 
B. T. R. Ar as diyor ki: 

6ay Litvinoiun boğazlar ıneselesinde bizi 
teyit ettiğiııi kaydetmek nıemııuniyet 

verici bir hadisedir .. 
İstanbul, 25 (A.A) - Cc- cer-:yan etti. Konseyde, nızna-

ncvre'den buiÜ• şehrimize ge- mede mevcut mesele hakkında 
len dış işleri bakanı B. Tevfik üyeler noktai zazarJannı irat 
Rüştü Aras Anadelu Ajansına ettikleri söylevlerle izhar et-
ışajıdaki lteyaaatta bulun- tiler. Ben de Türkiyeain ırö-
muştur: rüşüıt.ü Te Boi.azlar işini ajaa

ıımızın aynile naklettiği beya-
--'-..-.1- &la~y ıcu.ua. .uu,.u• 

komfumuz Sovyet Rusyaaın 

kıymetli dıf işleri ve bakanı 

B. Li'tTinofun Boğazlar mese-

lesinde .konsey huzurunda bizi 
teyit ettiiini burada kaydet· 

•aııl iddia eluaa · İngilz siyasa.swı i<lare edenlercle1ı B . Edeff 
bilir? alaydan bir bölük Ment Medi-

fni'Ütereain Arsıulusal siya- ye yerleıtirilmiştir. Altmıııncı 
aaıı e&'cr bu ıekilde ccvam iıtihkia alayına me•sup bir 
edecek eluru son muh .. ebe- çek bölükler Dijendea lniçre 
den daha müthiş bir f eltketin hududuna ııönderilmiş ve Bel-
ortaya çıkmasına sebebiyet fordaki otuz beşinci piyade 
verecektir.Arsıulusal barı~ kon- alayına mensup birçok bölük 
seyi ıenel katibi Geralcı Bai· Melhuza ıönderilmiştir. 
ley yiae Times ııazetesine Amerikanın kara ordusu 
ıönderdiii bir mektupta şöyle Vaşiniton, 24 (A.A)- Har~ 
de•ektedir: ltiye bakanlıimın bir tebliğine 

Ya itimat ya harp ıöre 18 ile 35 yaşları arasm-
Bupa iki yol takip oluna- daki efradın silah altına çaiı-

bilir. Ya itimat ~österilir, ya- nlması bir temmuzda b~lıya-
but b&rbJD ictinap ed.ilcıni:ı..::; .. -:-- \AAU!o ;l'\.UMlılC UJUU UJ&~UlrUUU 
Dır naı• ftrccegı :umana ıotı- 118.750 neferden 165.000 ne-
ı.aren hummali bir hazırlık fere yükseltilmesine müsaade 
ıiyasası takip olunur. Bugünkü etmektedir. Temmuz çağınl-
vaziyct tamir cdilemiyecek ka- ması bu müsaadenin tatbik 
dar fena deiildir. Fakat on alanına geçilmesi hususunda 
yedi •iıaa kararını ittihaz etti- ilk adımı teşkil edecektir. 

- BB§ tarofı birinfı4 i<l1/fadlı -- 1 •••ele• alı .. ıt ol..Iarla telif 
Ue Litviaof'un Moıkovaya d&- Almanyadan ıelecek tecari.a 
aüıü Fraaıız - Sovyet müu- tehllkeleriai adiliıae ltir tarıda 
kereleriain daha faal bir aaf- tevzia ve Polonyanın da ademi 
haya srirmeleriai temin ede- tecavüz aadlaşıaaıına i'iraesinl 
cektir. teshil eadiıesiade bulunan 

Fraaıız aoktai nazarı pelc ili 
Selihiyettar aahafil bu mü- takdir edilmektedir. Buna kar-

z.akerelerin her iki mealeket ıılık Sovyetler ittihadı Alan-
için kabulü milakiiıa bir for· yayı bir çember içeriıiıae al-
mülün tesltiti ile 1aeticelenece- muın hiç bir zaman aevıuu 
&'inden ümitvar ltaluamakta- bahsolmadığı ve fakat doıtlar 
dırlar. arasında kifi derecede kuv-

Paris. 25 (A.A) - Moık_.. vctli azimkir Yf' aulhpener ve 
Yadan Ha•- •r•em• mJdiri- keacli •ulh •iyuaııaı Alman 
liyor: amperyalizmiae kabul ettirmeye 
Hcrhanıi bir enael çıkma- ve onua taıkııalıklarına karşı 

dıiı takdirde halk komiserleri koyma&'a kadir ltir birlik teıkli 
meclisi buıün toplanacak YO etmek istediiini söylemektedir. 
Franıa Sovyetler arasınllaki Fakat SovyetJer fU nokta.la 
uzlaşmaya dair cereyan edea ı•r•r etmektedirler: 

ren fikir devam ederse ya- Berllnden bir nota 
verici bir k d h J l kt· ıa a o a e i'e ece ır. daha bekleniyor mek aemauniyet 

yazifedir. 
ıon müzakereler •eticcsi•de Bütün ihtimalleri teferruatile 
Sovyet Ruıyanın vaziyetiai te- derpiş etmek huıuıuada · fula 

Biltliiiaiz gibi bu defa kon
~eyin feYkalide içtimaı dolayı-
nyle Cenevreye iittim. Gi
jerkcn Belgratta kaldım. Yu

~oslavyanın kıymetli baıbakanı 

ve dıı itleri bakanı dostumuz 
y emçle bol bol konuşmak 

hrsahnı buldum. Ondaıı sonra 
Milınoda bir gece kaldım. 

Orada beni lütfen Skana ope
raaına tlavet etmek nezaketin
de bulunan ltalya dış işleri 

müıteşan B. Suviçle kendisini• 
Streza meşsıuliyctleri arasında 
bayii görüşebildim. 

Cenevrede iayet tabii ola
rak },u içtimaa iştirak eden 
dıı i,Ieri bakanlannın hepsi 
ile bilhassa Romanyanın dıı 
işleri bakanı ve bu yıl Bal
kan itilifının bqkanı bulunan 
~ostum B. Titülesko ile konuf
tum. Bu münasebetle Balkan 
İtilifının küçük itilifla birlikte 
neırettikleri komunike ma
lümunuzdur. 

Avdetimde tekrar Belırad

deki tevekkuf eınaımda Yu

goılavya dış işleri müsteşan 

B. Puriçle rörüıtüm. Giderken 

ve relirktn Sofyada eski ve 
yeni hükümetin ricali ile dos· 
tane fikir teatisine imkin bi
ııl oldu. 

Htillsa Cenevre içtiaaı A
jaaalana sUnü i'Ünlne uzua 
••1• ima bildirdikleri ıekilde 

Seyahat esnasında tesadüf 

ettiiim muhtelif iazete muha .. 
birleri ile ayak üıtü aükile
aeleriain nakilleriadc keadi-
leri11in temayüllerini• lıaeyuab
mın yazılışında l.>azen müe11ir 
ve •ahtils olduğuau i'Öriiyo
ruaki buda tabiidir. Çünktl 

Carp hududunda as- Londra, 24 (A.A)- İngiltere 
kert hareketler hükumeti Almanyanın Berlin 

Pariı, 24 (A.A)-Alaan ajaa- ıefirine Alman hükümctinin 
ıuun muhabiri bildiriyor: ~ Cenevredeki mukarreratı pro-

Maten aaıetesine Nansiden tcıto aotasını almış olduiunu 
relen haberlere ıöre, doiu bildirmiştir. 
hududundaki aıkeri hareketler Kabine Berlinden bir nota 
deYam etmektedir. 92 ci alay- daha beklemekte olduğuadaa 
dan iki bölük Belçika-Fransa ıimdiki halde Alman hüküme-

zekkUr etlecektir. teenniye düpackaizin hareket 
Hükumetin dıı ıiyasaıını iyi etmek ıerektir. Filhakika .itil-

bilen bazı phıiyetlerle Yuku· umum hukuki incelikleri auarı 
bulu huauai i'Öriifmelerde• itibara almanm aıimkir ltir ka-
haaıl olaa iıatiba, umumiyet iti.! ıım karşısında hali ihtillfta hu-
1.arile i'ayri müıalt dejilclir. lW1duğu ı.amu pek o kaliar 
Hiçltir tarafta yeailaiyecek fay.lalı olmıyacaiı tecriibe ile 
fiiçlüklerden baıı.Milmeıaek- ıaltittir. 
tedir. Bu temayiile aöre Sov- SoYyet matltuab ccreyaıa et-

hududuna daha yakın bir yere tine vazih ve sarih bir cevap 
kendileriyle muayyen cümleler HYkoluamuı ve yirmi yedinci yeraek niyetinde değildir. 

~ 

yetJerin Franunı• •efl'U eneli- mekte olan müzakuab ifkil 
t•leriai mümkiia mertebe be- eclebilecek hu tilrl6 •iitalea 

not ettirerek konuşmamııtım. 

Gelişi ıüzel konuımuıtum. Za
ten bize matuf olmuı !Azım 

gelen sözlerin konıey huzurun
da resmi mesuliyetimW müd.,: 

rik olarak beyan etmit oldu

ium ifadelerden baıka bir 14:!. 
olınıyacai'ı da bu kadar tabi
idir. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kaçakçılık 
Ankara, 25 {A.A) - So• 

yedi ıün içinde ıümrük mu

hafaza teıkilab tarahndan 34 
kaçakçı ile 1203 Jcilo i'Ümrük 
kaçaiı 372 kilo inhisar kaça;ı 
1 tüfek 1 O mermi 28 kaçakça 
hayvanile 208 kiiıt lira 30 
aecidiyc 2 betibirlik alba 4000 
frauız frani• ele •eçaiıtir. 

Telsiz memuru 
Varıova, 25 (A.A) - Big· 

deso zabıtası halen Gdynia 
limanmda brlunan bir Sovyet 

ıemisinin telsiz memurunu ruh
sat almadan Bidiuc'a ieldiii 
için tevkif etmiştir. 

& Alman tevkif edlldl 
Varıova, 25 (A.A)-Romaa

yatla Polonya aleyhine pre
paıanda yapu aJb Almaa 
tevkif olunmuttur .. 

Habeş imparatoru . 
"ltalya mes'uldür,, diyor 

saba katacak hir forıatil kabul JJepiaden çeklıuaekte •• ba-\ 
etlecekleri ftmit olunabilir. kim ela• itidal duyplanm ta-İ 

Alıaacak olaa taahhlitleri. yit içia zaıaaa beklemektedir--f ......... 
Yurd.sever 23 Nisan 

- Baştuofı blıincı scılwedt -
., Ha41utlar.ia çıkan hldiıe

lerden İtalya aeaulcur. 
iki İtalyan müatemlikeai hu

dnlanıuıla ltalyan ordU1UBua 
tahtidati İle ıuJh için bir teh
dit teıkil etmektedir.,, 

l.parator cliier taraftan va
tan hainliii auçile yakalanan 
Habeılerin itefte yakılarak 
öldürüleceii tehdidiade 'bulun
muı Ye bütün tobaalarıaı harp 
ua'abaı ye harp aililtlannın 
kullaDl.fUU ÖİJ'en•eie davet 
et.ittir. 

"Gomal ti ltalia,, ltu nutku 
tefıir ederkea mutlak surette 
tecavllzkir ve ltalyaya karşı 
haımane bir nutuk olduiuau 
yazıyor. 

H•bet lmpar•torunun 
Beyannamesi etrafında 

TebessUmler 
MILANO 24 ( A.A) - Ha-

beşistan imparatorunun söyle
vini mevzuu bahseden iazete
ler, İtalyanı• ihtiyat tedbirleri 
almağa mecbur olduğuau yaz
aaktadarlar. 

Gazete Del Popolo Habeıia
tuda 11rf kadınlardan mlrek
kep bir ordu vlkuda ıetirilm· 
lbai yu .. ktadır.. 

1 

Roma, 24 (A.A) - Stefani 

ajanıının iıtihbanna göre Ha- Alman yahudileri 
bqiatanm ıimalinde şekaYet 
hareketleri de•am etmektedir. Vatandafhk hakları neze. 
Yerliler ticaret kenulanna dllee blle kalben Allnltn 
tecavlb ederek para ve mal- Kalac.kl•nllr 
lanaı çalmaktadırlar. Bertin: 2S ( A.A ) - HaYaa 

Yeni Asker gönderi- auhaltirinden: 
yorlar Yurdıever Almaa yahudileri 

NAPOLI 25 (A.A) - iki azlık birliii Alaa•ya7a kartı 
yapur 1500 askerle birçok mli- 1&r11lmu ıadakabaı bir kere 
tehasaıa ameleyi hamilen düa daha teyid için 8. Maka Neu-
ıarki Afrikaya hareket etaiı- aan'm baıkanhiı altinda tep-
tir. laamııtır. Üyelerden B. ~~ 

Parla, 25 (A.A)- Mate• ıa· Natan Si~ollİlt bareketillin 
zeteainin Lond.ra muhabiri di- aleylainde bulunmutt111'· B. ~·-
yor ki: tan yeai bir kanuala yehudıle-

Acliaababadan i'elen bir tel- ria vatandathk hakkı nezedilae 
i'raf 1tazı Habeı kabileleriaia 1'ile. keıadilerinin kaliten Alman 
Eritre de yenide• iki ltalyaa kaJacaklanaın ifade etmiftir. 
kervanına taarruz ettiklerini Bazı kimseler B. Natanı ya-
bildinyor. Bir kiıi &lanı llç hudi aleyhtarhiı ile ittihem ve 
kişi yaralanmıştır. hayıiyehizlikle tanif etmitler-

Asmaradan İtalya.Iarıa İl· ~r. Uluıal yahudi birliti n-
tihbar ettiklerine nazaran da mına B. Hitlere çekilen l.ir 
Setit - Gondar mıntakaııa.iaa te)arafta uluılar knmuaun ka-
dolaıan haydut çeteleri ml1te• ran fertluıada Almuyanıa 
madiyen bldiaelve Haebiyet 7..ıden ıUAhlan•a aiyuetiai 
Yeraektedirler. italya hnk6meti detiftiraiyeceti baleli W.U 
dlhıki çarpıpaanıa Habeı lal- obmm .. tur. içtima beyeca• •• 
k6metiaia takip ettitl IİJU&J• brıqahk ipiaiade hita.a •· 
delil oldup lr~abll4a ~J.!..!!ttlr. · 

Dolayısile 
••••• 

ANKARA 25 (A.A) - RI.: 
yaaeti Cumhur ır•••l kAtiltJi .. 

iindea: 
Reisicumhur Atatürk 23 

Niaan ltayramuu katlulaya•la
ra uYiaç •• te,.kkürlerüai. 
iletilmHiai eair 'buyur•uılar
dır. 

Ankaraya gittiler 
lıtanbul, 25 (Huıusi) - Ka .. 

dıalar kongresinden 85 murah

has ltuıün Ankar.aya hareket 
et•iıtir. Reisicumhur Atatürk 
murahhasları babul edecekler

dir. 

Bulgaristan da 
ihtilal kurumlan 

Sofya, 25 ( A.A ) - Baıba
kan T aıef Makedonya i1atilAI 
kurumunun ihya eclileceıiai 

ima eyliyea yaltanca •etrİJ•b 

bti_Jetle tekzip em1&. 



Sahife• l'enl ASH 

Yaş meyve sevkiyab 1'1.E~LEı.<ETT 
için neler yapılmalıdır? · .~ . 

~-· 

Borno~~ haşerat enstitüsü müdürü Denızlıde gen9k ve spor 
Bay İribozun beyanatı ·Hareketleri ~anlandı 

Ilaşcrat 

Bur•ova haşarat eastütüsü
_aün kıymetli alldürü bay Ni
hat iri bozu• ilmi tetkiklerine 
müsteniden Viliyete iÖ•derdi
ii bir rapor.la yaf üzüm ihra
cında yapılması lazım ve za
ruri iÖrülen bazı noktalara 
ehemmiyetle işaret etme1i yü
zündea !tir iazeteain bu rapo
ra hayali bir mahiyet atfına 
kallı:ııması hayret ve teesürle 
karşılandıiı malumdur. 

Garbi Anadolu haşarat E1tı· 
tütüsünün baııaa geçtiiiaden 
beri çok biiyDk ve dejerle 
mesayisile taaıaan ve taktire 
mazhar olan enstitü müdürtt 
bay Nihat iri lıozu dün Bor· 
novadaki daireleriade ziyaret 
eden muharirleriraizdea birinin 
muhtelif aualleriae karıı ver
diği cevaltı eaemmiyetli bula
rak ay••• yazıyoruz. 

Bu rapor •il.iyet makamınr• 
bizdea İ.lt•••• ilmi bir 
mütaleanıa kartılıfıdır. VilAyet
tcn bir mektup aldık. Göade
rilen yaş üzümlerin, çürüdü
iünden bah1etliliyor ve bu 
husustaki miitaleamız sorulu
yorılu. Uaulen liburatuvar t•f
lerine mektup havale edildi. 
Onlardaa alınan ilini antalea· 
lar hn!isaıı •illyete cevaben 
ltildirildi, ki bu hülisasalar 
kıymetli i•zetenizde aynen çık· 
•ıııtır. 

Ve hakikaten yaı aey•a 
sevkiyatı içia bugünkü dütünce 
ve yeti,tirme şartlarımızı de
j-iştirmek zaruretindeyiz. 

Yat üzüm ve yaş meyve 
istandarize a•balaj ve sevki
yatı çok iace ve ilmi bir me· 
ıeledir. Bu il•i meselelerİA 
bilhassa tarladan başlaması 
lazıagelir.Çünkü tarlada iyi ye
tittirilemiyen mahsul ambalaja 
ve istandarizeye ielemez. Şu 
halde yaş üzüm ıevkctmek is
tiyorsak yaf üzüm HYkiai te
min edecek baiları tahdit edip 
bunları başka milletlerin yap

tı(ı iibi kontrol altında tutmalı 
ve mahsulün iyi yetiştirilmesini 
temin etmeliyiz. Bu iş temin 
edildikten sonradır ki istanda

rize ve ambalaj teknik usul
leri işe müdahale eder ve ye
tiştirilmiş üzümü yerine kadar 
ırönderme imkanlarını hazırlar. 

- Bir iazetenin size verdiii 
cevap hakkında ne düşünü
yorsunuz? 

- Bence memleket menfa
ati için mütalea yazan ve ef
karı umumiyeyı temsil eden 
gazeteler, herhanıi ilaıi bir ra
por hakkında beyanı mütalea 
etmeden önce buau ehillerine 
sormaları lazım ıclir. 

Şüphesiz ki herhangi ilmi 
bir raporu o ilimde lıiliisi ol
mıyan bir vataadaı tenkit et
mek salihiyatiai kendinde bul
••ınalıdır.Nitekim İzmirin özlü 
i&Zeleleri bu raporu aynen 

Mimar Y ansen D«ıizliden çok 
Memnun kanıştır 

Denizli, 25 (Hususi)-Denizli 
idman yurdu tarafından tertip 
edilen zengin ve çeşitli bir 
proğram, bu hafta vilayet hal-

i
! kına neş'eli ve heyecanlı s:ıat
- !ar yaşattı. Türkün eski, eski 

olduiu kadar da dünyaca ta
nınmış olan "at,, merakı; bini-

gura dolduruyordu. Günden 
gün• kavvetlenen Denizli id
manurdumuzdan daha pek 
çok ~yler beklenebilir. Baha
rın ;zel bir gününda Türkün 
taril ha yatınını yaşatan, ienç
leriıtnerjilerini takviye eden 
binlce halkın heyecanlarını 

sulıın Denizli idman birliii 
heytne teşekkür etmek bir 
boraılur sanırım. 

1 
enstifiisii 1 
neşrederek mütalea serdetmek ı 
fikrini düşünmemişlerdir bile .. 
Bu arkadaşlar bizi çok iyi hi- 1 
lirler. Ve sık sık muharrirle- ı 
rini müessesemize göndererek 
•asıl çalııtığımızı ve memle
kette ilmi noktaları nasıl ay
dınlattıiımızı bilirler. Bu iti
barla müessesemizi manasız 
hücumlara karşı daima müda
faa vaziyetini almışlardır. Öte
ki iazeteye geliııce bu zatı 
tanımıyorum, ancak bu defaki 
yazısı dolayiıile ırazetesini ve 
ismini i~ittim. Birçok dostlar 
bu yazılar dolayisile bana bu 
zatı tanıttılar. Bana cevap ve
re• gazetenin 1'k yazıda ve 
sondaki cevalnnda biraz de
rin düşünmesi ve hiç olmazsa 
tam bir gazeteci gibi benden 
mütalea sorması lizımgelirdi. 
Bunu yap ak mecburivııtinA .. 
idi.Çünkü bu müessenye bir de 
fa ne yazıcısını ıöndermiş ve ne 
de ielmif değ-ildir.Bu müesse
senin nasıl çalııtığını ne olduiu
nu bilmediiiaden çok eminim. 

Netice elarak: İlmi kanaat
lerimiz ve denemelerle elde 
etti2'imiz neticeleri biz yüksek 
makamlara bildiririz. Böyle bir 
raporu tenkit ve cerh edebil
mek veya birden kanaat de
ğiıtirilmesini istemek ancak 
bizim ilmimize vakıf insanlar 
tarafından yapilmalıdır. İz•iria 
bizi bil•iyen bu gazetecisine 
ricam bizi bilhassa çok itimiz 
olan bu mevsimde fazla ış
ıal etmemesinden ibarettir. 
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..............................•........... 

,Menderesin ıslahı 
Ameliyeye Pazar günü 

Merasimle başlanacaktır 
Üç küsur milyon lira sarfile ı 

küçük Menderes nehrinin ısla
hına, cellat ve tevabii iÖlleri
rinin kurutulmasına hükumetÇe 
karar verildi:l'i malumdur. 

Bu muazzam işin altı aya 
yakın bir zamandan beri ha
zırlıkla yapılmakta olduğu gibi 
ıslah ve kurutma ameliyelerinde 
kullanılmak üzere icap eden 
makineler de getirtilmiş ve 
kurulmuştur. 

Islah ve kurutma ameliyesi
nin projeleri Bayındırlık bakan
lığınca tasdik ve iade edilmiş

tir. 
Pazar günü Selçuk cihetin

den olmak üze ameliyeye bilfiil 
v-c merasimle başlanacaktır. 

Merasimde vali general Ka
zım Dirik, civar kazalar kay
makamları, ırazeteciler ve civar 
kaza ve köyler halkı buluna
caklardır. 

Güreş çalışması 
Milli iÜreş ekibi kaptanı B. 

Saim İzmir güreşçilerini çalış
tırma&'• başlamıştır. Güreş ha
zırlıkları her akşam saat 19 da 
Altınordu kulübü binasında ya
pılmaktadır. 

cilik ve cirit alanlarındaki 
tarihi mahareti burada bir kat 
daha canlandırıldı .. 

-.. .. -

fleıı i::lideıı biı" ı!la ııza rtı clıi!fef koıırı(Jı 

Vilayet mıntakasından gelen 
biniciler, cins atlar cuma 
i"Ünü saat on dörtte s.ıhada 

küçük egzersizle meşguldu .. 
Binlerce ki,ilik seyirci kütlesi 
ele 2"eniş alanı doldurmuştu .. 
Burada halkın istirahatı için 
her türlü tedbirler alınmıştı .. 
Nihayet tam saatında yapılan 
koşu ve cırıd, oınıcııeraeKı us-
talık halkın ruhunu coşdurmur, 

alkışlar, yaşa sesleri boşluJi'u 
doldurmuştu. Cidden Türkün 
pek eski milli oyunu olan "Ci
rid,, görül"cek bir spordu. 
Bunu müteakip uzun atlama 
sporu ve bisiklet koşuları 

yapıldı. Bu sahada genç
lik hareketleri iÖrüldü. 
Gençlerin adalelerindeki elas
tikiyet, sinilerindeki kudret 
akıntısını, iradelerindeki istik
rar, insan ruhunu milli bir 

Denlzll şehir planı 
allnıyor 

Enerjik belediye reisi bay 
Naili şehir mühendisi bay Yan· 
seni Ankaradan davet ederek 
ıneınlekete getirmefte muvaffak 
oldu. Orofesör Y ansen şehri 
iki gün tetkik ettiJer. Yar~n'.n 
Deoizlisinin yeni planı ıçın 
'"'~--... --... !.&. ..... :ı..... P .. nJ •• n .. 
Yansen Denizliden çok mem· 
nun kalmış ve Denizlinin 
tabii manzarası kartısında 
büyük haz duymuştur. Müs
takbel şehircilik alanında faa
liyeti görülen Belediye Reisi 
bay Naili yarın için ele claha 
pek çok planlar tasarlamakta
dır. Açık yollar dileriz. 

Nihayet profesör Cuma iÜ
nü Vali bay Faat ve bazı ze 
vatla " Pamuk kale ,, harabe
lerini ziyaret ettikten sonra 
şehrimizden ayrılmıştır. 

Buca Orta mektebi 
~~--...... .....,-~ ..... --~~~ 

Aydın gezintisi çok neş'eli geçti 
Heyecanlı bir maç 

Buca, 25 (Hususi) - Buca 1 dınlılar sai açıklarının ayaiiyle 
orta mektebi talebesinden 75 beraberlik sayısını yaptılar ve 
kişilik bir i"rup başlarında ıaü- böylelikle oyunun birinci kısmı 
dürleri Bay Faik, muavin Bay 1 - 1 bitti. 
H. Gökıleniz, muallim bayan İkinci devrede Sanatlılardan 
Fıtrat, bay İsmail User, ve bay Hüsnünün bir vuruşu topu Bu-
Halit olduiu halde 23 Nisan ca kalasi ağlarına taktı. Son 
sabahı, bir kısmı trenle, bir dakika Aydınlılar tarafından 
kısmı otorayla olmak üzere yapılan bir penaltı da Saimin 
Aydına ıritmişlerdir. çektiii güzel bir şutla Buca 

Konukları Aydın san;ıt ve O. M. ikinci sayılarını yaptılar 
orta mektebi muallim ve tale- ve oyun 2 - 2 berabere bitti. 
beleri karşılamışlardır. Öğle- Akşam yemek O. M. te 
yin O. M. te bir çay ziyafeti yendi. 
verilmiştir. 

Maç 
Saat 16 de Buca O. M. fut

bol takımı ile San'at M. futbol 
takımı Aydın spor sahasında 
karşılaşmışlardır. Hava epiyce 
sıcaktı. Oyunu Buca O. M. 
muallimlerinden bay Halit Gü
ner idare etmiştir. Oyuna Ay
dınlıların vuruşula başlanmıştır. 

San'atlıların Bucalılardan da
ha iri ve daha kuvvetli olma
larına rağmen oyun hemen he
men hep Bucalıların hakimiyeti 
altında geçmiştir. 16,22 de 
F ethi'nin isabetli bir vuruşu 

Bucalılara bir sayı kazandır
mıştır. Fakat oyunun sonuna 
doiru ıayretlerioi artıran Av-

Konser 
Gece saat 20 de Buca O. 

M. Musiki kolu tarafından Ay
dınlı kardeşlere !>ir konser ve
rildi. Musiki muallimi Bay İs
mail Hakkı Userin az bir za
manda şaşılacak surette yetiş
tirdiii talebeleri güzel parça
lar dinletmeğe muvaffak ol
dular. 

Bay İsmail Userle, talebeler 
den Fethi yaptıkları düetolarda 
çok alkışlanınışlardır. 

Bay Userin kitara ile söy
ledi{ti Romans ve ser~natları, 

mandolini ile çaldığı " Horo ,, 
su, Fethinin kitaresiyle çaldıi"ı 
valsi keman ile çaldıiı serenat 
Aydınlılara çok derin ve unu· 

Liseliler Bergama' da 
Bir gece iki günün tatil intibaları ... 

Bergamadan ayrılırken 
. . 

JJeı-yaıııaılaıı bir ııırııı:ara 

İçimizde 23 Nisan'ın sevinci cukları arasında " Ayvazali " 
var. Bu sevinç içinde 45 öğ- ı1 harebelerine iidiyoruz. Sağımız 
rencik, 10 okutanla güzel Iz- tarih, solumuz tarih.Bay Osma
miri arkamızda bırakarak Ber-

1 
nın sesi iÜrlüyor: Eski Beria

gamaya gidiyoruz. Yollar yeş~I, ma, Romalılar devrinde Ber
yollar tozlu, sağımızda ekın ı gama, Türkler devrinde Ber-
tarlaları, solumuzda deniz.. gama diye açık bir ifade ile 
Geçtiğimiz yollarda 23 Nisan tarihi dile getiriyor. Bu yüz-
bayramını coşkun bir sevinçle den hepimizde muhteşem Ber-
kutlulıyan köyleri ve köylüleri gamaya karşı hayret ve hay-
görüyoruz. Bayram yalnız içi- ranlık beliriyor. Bay Os-
mizde değil, coşkunluğumuzdan man anlatıyor: Buna mukaddes 
bütün kırlara, köylere, köylülere su derler. Hepimiz bu güzel 
taşıyor, şarkılarımızla ıreçtiğ"i- sudan içiyoruz. Her taş parça-
miz yerleri inletiyoruz. Görünen sı bir tarih, her toprak yı{tını 
yer Menemea. Yıldız tepesin- 2"eçmiş canlı bir medeniyeti 
de ırençliiin ölmez mengücü anlatıyor. Muahayyilelerimizde 
yükseliyor. Çok sevdiiimiz de muhteşem bergama... Bu 
Enveria sesi aslan gibi gür- duyi"u ve bu düşünüşte hara-
lüyor : Arkadaılar, kaytaklıfta belerden şehre dönüyoruz. Ak-
tek başına duran yiğit Kubilay şam mandolia, keman, zeybek 
ve arkadaıları şerefine üç de- Milli ş_arkılar hep beraber bay· 
fa çok çok yaşa, yaşa yaşa ram gününe bayram katarak 
sesleriyle büyük ölüleri anıyo- neş'eli bir gece geçiriyoruz, 
ruz. Otobüslerimiz birer ejder Saabah saat sekiz... Bay Os-
ıribi. Menemeni ıeride bırak- man önde. Akropole çıkıyoruz 
tık. Bu ieldiiimiz var Re- Muhteşem Berıramayı elle tu· 
şadiye iskelesi.. Otobüsler- tarak ırözle görerek canlı bir 
dea ınıyor taze l>alıkl• .. ., i"kilt\,. gt:7İyoruz. Bay Osman 
fis hir öğle yemeği yiyoruz. burası "Pazaryeri,, burası 
Saat 12 ... Okutanlarımızdan B. "2"ençler cimnası,,, burast "ti-
Hilmi ve Mitatın scsleriıti işi- yatro,, burası "anbarlar,, ... bık-
tiyoruz. Haydin çocuklar oto- mudan usanmadan anlatıyor. 
büslere ... Gen• yolculuk yeşil Akrapolun en yüksek yerinde· 
ekın tarlaları, tozlu yol, solu- yiz. Bir çam göliesi bizi kuca• 
muzda deai:ı:... Başta Kemal iına alıyor. Danişin dersler 
Halil ve Muhittia aiabaylar ol- ıçın yazdığı ötkü taklitler vı 
duftu halde daiları inleten şar- şarkılar arasında bu ıı-ünkü 
kılarımızla her an Beriamaya Berıramayı seyrediyoruz. sa· 
ilerliyoruz. Uzaktı. Berıama at 12 Akropolde yemekleri· 
bir nokta gibi. Yaklaıtıkça mizi yiyoruz. Her taşın önündt 
içimizde meşhur Bergamaya yine bay Osman. Anlatıyor,an-
karıı büyük bir tecessüs var. !atıyor, anlatıyor. Dönüyoruz. 
Şehre üç dört kilometre Misafir Beriama hiç ummadı· 
kala Beriama orta mektebi iımız bir yerde tekrar bize 
muallimleri v-e örencikleri bizi iÖründü. Akropolü arkasını 
kar~ılamiya çıkmışlar. Onlarla almış ırüzel bir evin bahçesin· 
daha ilk ılakikada samimileş- deyiz. Bu ev malruüdürünün· 
tik, ve ıeviıtik. Orta mektep dür. Buz iibi su bize en büyük 
müdürü ve Riyaziye okutanı 7İyafetken ayran sunuyorlar. 
hoı ieldiniz delikanlılar sözü Kızıl avlıya inerken kıymetli 
He bizi aralarına aldılar, ve okutanımız B. Gaffur bize askeri 
Berıramanın sıcak kucağına müesseseleri iezdiriyor ve ma-
orta mektebine ırötürdüler.Orta h1mat veriyor. Saat 4.30 Berga-
mektep öniindeyiz. ma orta mektebindeyiz. Ayrılıl< 

Temiz kiyafetlerile bizi kar- vakt. Aynlıktaki hüzün içimiz· 
şılamak için toplanan yüzlerce de ... Müze ve mezarlar hak· 
orta mektepli kardeşlerimizin kında bay Osman' dan son bil· 
alkışları arasında mektebe ırir- giyi alıyor ve otomobillere bi-
dik. Bir az istirahat. Orta mek· niyoruz. Farabinin sesi ıürli· 
tebin Bay Fahri ve yalçını yor: Bergama'lı kardeşlerimiı 
arasındayız. Bize aftabeylik ve bay Osman şerefine üç de-

fa çok çok yaıa yaşa yaşı 
ediyorlar ve bizi gezdiriyorlar. 

ve hoşça kalın sesleri -ara· 
Saat 3. Bergamayı ve Berıra- sında 

ma tarihini büyük bir tevazu Bize iman veriyor hür 
ve bilıri ile anlatacak olan Vatanın hür sesi 
müze müdürü bay Osmanla Ebediyen var olsun 
karşı karşıyayız. İz•ir Erkek Lisesi 

Çullu bağırıyor: Arkadaşlar Şarkımızla ırüzel Beriama· 
hazır mısınız?. Cevap: Daima dan ayrılarak İzmir'e dönü-
hazır. Bay Osman başta, orta yoruz. 
mektebin cana yakın zeki ço- Ş. M. ELÇiN 

·································~····················································· tulmaz bir hatıra bırakmıştır. Öğle yemeğinden sonra Ay-
Talebelerin bir kısmı geceyi dının güzel yerleri rezilmiştir. 

San'at, bir kısmı ise O. M. te Aydınlılar Bucalılar• unutul-
ve kızlar da, kız arkadaşları maz bir misfirperverlikte bulua· 
evlerinde geçirmişlerdir. muşlardır. Saat 15 te Bucalı 

Ertesi günü sabah kahvealtısı talebeler Aydına ve Aydınlı 
sanat mektebinde yapılmış ve kardeşlere veda ederek ej-le•-
sanatlılarla Buca O. M. arasın- celi bir dönüşle Bucalarına ka· 

1 
da yapılan voleybol maçında vuşmuşlardır. 
Buca O. M. yenilmiştir. F. Y. ERALP 
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Sinema . ve sanat sayfası 
Moskova geceleri 

Dünyanın en büyük al·tistleri tara
fından oynanan bir film 

Çarşamba gü
nü akşamı Tay
yare sineması 

senenin en bü
yük fitimlcrinin 
ba~ında olan 
"Moskova ge·· 
celeri ,,ni ıös
terdi ve filim 
büyük bir mu
vaffakıyet ka
zandı. 

Seansın so
nunda çıkan 

halk birbiri ri 
ile konuşuyor
lardı. 

- Bu sene
nın en büyük 
f 'l ·ı ı mı •. 

-Cidden en 
fen. Zaten Har
ry Baur ile An
nabella olduk
tan sonra .. 

- Ne müzik, ne muvaff a
kıyet .. 

- Muhakkak tekrar gelip 
göreceğim. 

- Bu sene Tayyare sinema
smının bütün filimleri birer 
şaheserdi. lzmirde rekor kırdı. 
Fakat bu filim. 

- Hepsinde• üstün çıktı 
değil mi .. 

- Hepsini ı,rölıede bıraktı 
azızım .. 

İşiltiiim'iz bu sö:ıler •e: her 

ağır.dan çıkan takdirkar cüm
leler, " Moskova geceleri ,, nin 
çok beğenildijine en büyük bir 
delildir. Bunun için biz artık 
filim hakkında mütalea yürüt-

miyecegız. Bir seyircinin yu
karıya kaydettiğimiz söz.leri 
gibi, bir filimde Harry Baur 
olduktan sonra, " Sefiller ,, fil
minde jan V alejan rolünü eş
siz bir muvaffakıyetle temsil 
eden bir sanatkar olduktan 
sonra, o film tabiatile bir şa
heser olur. Halbuki Moskova 
gecelerinde yalnız Harry Ba
ur değil ayni zamanda "Harp,, 
filminin kahramanı Anna bella 
Lübnan Melikesinin yıldızı 
Spinelly ile Fraasız sinemacı
lı~ınıa iftihar ettiği Germaınc 

Dermez -Pierre Richard Willm
jaantolsut gibi büyük san'at
karlar da kendi rollerini sayan 
hayret bir muvaffakıyetle ya
ratmışlardır. 

·················~···································································· 

Makina adam 
L~ede devam ediyor 

Geçen hafta Lale sinamasın
daki (makina adam) filminin 
insanı çok düşündüren felsefe
sini 2örmek, bu felsefede yir
mi birinci asn seyretmek için 
bana semtsiz gelmesine rağmen 
Keçecilere kadar iitmiştim, 
ben sinamayı kalabalık seyret 
menin zevkini iddia ederim. 
Evet tenhalık içinde film adeta 
mamısını kaybediyor deyece
ğim ~eliyor. Sinama sahibi dost
larımdan birisi bu noktai na 
zarımın pek boş olmadığını, 

kalabaiık bir salonda film boş 
sa~ondan daha çok ses ver· 
diiini bir takım delaile 
istinat ettirerek doirudur dedi, 
benim nazarım dc~me1 1 kırk 

bir kerre maşaaUah, ne vakıt 
Laleye gitsem orasını neş'eli 

bir kalabai.ıl: içinde buluyorum, 
galiba o mn~ıalJeler<le çocuk 
çok, salonun karanlık:arı için
den hep çocuk sesi geliyor. 
Dediğim ~:bi Lale sıneması 
bana c;ocu.::uğumu h..atırlatan 
bir neş'e iç;nde ve her zaman 
kalabalıktır. Lilf arnmızda Lale 
sineması sahibi bay Cemilin 
ortada bir de kurnazlığına rast
ladım. (Makine adam) fiimi cid
den meraklı ve y<ırının dünya-
sını bugünden göstermesi iti
bariyle de kıymetli bir film, 
~elgelelim bunu bir haftada 
göstermiyor. 

Arkası gelecek hafta diyor, 
ben bu bir haftayı ip ile çek
tim, demirden adam" tekrar 
iİttim heyecan, dehşet, hare
ket ve enerji filmi beni de bir 
hayli heyecana, meraka ·kap
tırdı. bir kac yerde laleyi dol-

Yeni bir sanat doğdu 
Renklerin yarattığı inkılap .• 

Amerikalıların renkli ilk büyük filimleri olan 
" Becky Sharp ,, hakkında sahne vazilerinden 

Ru~n Mamulyanın düşünceleri .. 
Hollyvood (Nisan) - &hne 

vazii Ruber Mamulyanın sine
macılık hayntı dört yıllktır. 
Ondan önce tiyatroda cd:ş
makta idi. İlk filmi en c.ıret
kar, en u~ta filmi realizattrleri 
arasında yer alacağını g&ter·
mişti. Kimse bu tahmin<b al
d nmadı. Zira Mamulyanıı her 
filmi bir yenilik gösb:~;'ltir. 
Az zamanda onu da dünıanın 
en büyük snhne vf.zileri olar. 
King Vidor, Ernest Lul:itsch 
ve Von Stroheim sırasında yer 
almış görüyoruz. Ameri~abla
rın, tamamen tabii renkte, ilk 
büyük filimleri olan Besky 
Sharp'a ilk önce başlıyan Lo
wel Shermanın ölümü üıerint! 
birçok filimlerde Mamuliyan 
ile birlikte çalışmış olan Miri- Salme vazii 1\lamulyaıı 111·mıciz Dee'ye bfr srılrne!Ji anlatıııor 

llecl.·!f ,-.;,/uırpto lm~·1 rı/ıi !/O/ifrn JJil'icı111 /Jop/;iııs 

am Hopkimı başrolü görmekte 
olduğu bu filmin <le Mamulynn 
tarafmdan ikmali fikrini ortaya 
attı. Bundan daha iyi ve isa
betli bir intihap yapılamazdı. 

Bır sanat harikası sayılan bu 
film hakkmda Robert Mamul
yanın ne düşündüğünü kendi 
2ğzındoın dinliyelim: 

- Hiç bir film beni bukadar 
yormamıştır. Düşününüz bir 
kerre biz renkler haklunda hiç 

·······················•••5••······· •...•• 
duran alktşlara ben de iştirah: 
c~t:m, heyecan, heyecan üstüne, 
ay, aman, oh! Derken (so
nu haftaya) diye bir levha 
çıkmaz mı? bu defa düşün

düm, bal<tım ki Laleci Bay 
CemiJ'in hakkı var, bu 
muhteşm filimi bir haftada 
gösterecek olsaydı, herkese 
işini gücünü bıraktıracaktı ve 
düşündüm şayet bay Cemil 
bu filmi bir haf atada göster-
seybi, Keçeciler, İkiçeşmelik, 
Tilkilik, Bamanede dükkanlar 
kapanır, ortalık tenhalaşır sa
bahtan akşama kadar laleyi 
do1duran halkı yemek yiyecek 
vakıt bulamamış, sinemaya dal
mış görecektik. (Makina adam) 
heyecanlı dehşet ve hareket 
filmidir ... 

K. A. 

::.un .Mw·il:a IJİ1' aJ.jk 

bir şey bilmiyoruz. Her yeni 
plan bir yeni denemeden iba-
rettir. Filmin nerede bulundu
ğunu anlamak için günlerce 
çahşmağa mecbur oldum. 

Yepyeni Bir lem 
- Bu renkli filimden mem

nun musunuz? 
- Tamamen... Zaten bu su

allı: maksadınızı anlıyorum. Evet 
size bütün düşüncelerimi söyli
yeyi111:Bir veya en 2'eç iki sene-

ye varmadan renk bütün beyaz 
perdeleri kaplıyacaktır. İtiyat· 
hırını değiştirmekten korkanlar 
vaktile sesli filme karşı nasıl 
ayaklanmışlar, itirazlar yağdır
mışlarsa bunun da aleyhinde 
bulunacaklardır. Fakoıt boş 
sözlerle ilerleme hızı durdu
rulamaz, kullandığımız üç 
tonda eşyaya gerçk ve tabii 
.renklerini veren yeni bir usul 
takip ediyor:u . :;;::ı;ıc-na sö:z:On 
sokulması sagır ve dilsız bir 
aleme dil vermekti. Ekranın 

renge kavuşması ise sinemaya 
siy h gözlük takarak giden· 
lerin gözleri önünd~ tabii renk-
lerle canlanan füsünkar bir 
alem yaratacaktır. Ve yarın 
tabiatın 2erçek güzellikl~rini 
herkes doya doya derin hay
ranlıklar duyarak seyredebile
cektir. 

intikal devresi 
intikal devresinin uzun ola

caimdan şüphe edilemez. Bu 
devre yalnız halk için deiil 
sahne vazileri için de uzu11 
o acaktır. Zira şimdi faaliyet
lerinde rengi de hesaba kat
maia mecbur olacaklardır. 
Renklerin kompozisyonu ve zı
ya en mühim rolü oynıyacak
tır. Dekorların, kostümlerin 

salnıesi>ıi ya::of ı 1101· 

Artistlerin Üzerlerinde , ve et
raflarında bulunan her şeyin 
tonalitesini göz önünde tutmak 
muazzam bir iştir. Planları sa
dece bir ressam talanı ile değil 
heyeti umumiyesi itibarı ile 
yapmak icap edecektir. Renk-
ler arasındaki ayrılıklar, renk
li planların birbirini takip edi
şi bir iştir ki kolay kolay an
Jatılamaz. Her renk bazı ada
ma heyecanlar verir. Bazı duy-

Elhamrada -. -Casus kalbi 
Yazan:Eczac• 
KemA"I Aktaf 

Casus kalbi; Memleket aıkilc 
his ve cinsiyet aıkının birbi
riyle mücadelesinin ta kendi
sidir. Umumi hupten iki sen• 
evvel birbirini tanımıı ve •eviı· 
miş gençlerden birisi harbı 
umumide Avusturya lehine öte· 
kisi de ıtalya lehine casusluk 
yaparlarken karşılaşıyorlar. 
Genç ve güzel İtalyan kızı 
bir taraftan memleketini seven 
memleket aşkiyle casusluia 
giren enerjik bir dilberdir, ne 
yapalım ki güzel sevdasız ol-

ı 
maz derler, bu güzel, şirin, 
neş' eli kızın sevgilisi de kendi 
memleketi aleyhine casusluk 
yaptığını teşkilattan öğreniyor, 

T.,ayyare ile kaçmalar, harp 
cephelerinde yükselen topçu 
ateşleri içinde Avusturyalı de-

Casm; filminde baş rnlii gu1·eu 
TJrigite 1lelm 

likanh kurşuna dizilmek teh
likeleri arasından güzel dilber 
İtalyan casus kızla daima 
karşıkarşıya 2eliyor. Filmin re
jisörü memleket aşkıylc, genç
lik ve haysiyet aşklarını karşt· 
karşıya getirmiştir. Casus kal
bi tatlı bir cereyan içinde ne
ticesine doiru giderken bir 
taraftan gizli muaşakalar, öbür-
taraftan da askeri tedbirler 
yürüyor. Filim tecessüs ve me
rak filmidir. 

Elhamra bu hafta bu .teier)i 
filminin arkasına zarif bir te-
sadüf komedisi takınmıı kah
kaha ve şataret içinde bitiyor. 
Elhamradan çıkanlara dikkat 
ederaeniz içeride attıkları kah
kahanın yüzlerinde bıraktıiı 
irtisamla müteJ: ssim dağılıyo,. 

lar, neş'e ve şuhu hayatın 11-
dasıdır .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
guları yaratmağa yarar. Şu 
halde bir sahnenin rubu bue-
ketler kadar renkleri de ••
zarı dikkate alacaklardır. Hal-
kı renkli filme alıştırmak içi• 
ilk büyük renkli fıha olan 
Becky Sharp'ta bakınız ne 
yapıyoruz: İlk sahnede en na
zik nüanslar kuHaoıyoruz. Da
varlar gri renktedir. Efyanın 
renlcri soluktur. Seyircilerin 
gözleri böylece yavaş yavaş 

hissetmeden renklere alışacaktır 
Böylece dramatik sahnelerin 

daha sert renklerile kolayca 
uyıışacaklardır. Renli filmlerin 
bütün sırrı işte buradadır. Ren-
gin hareketle birleşmesi onun 
ruhuna uyması lazımdır. Bunun 
için başlangıç sahneleri az be-
lirli yumuşak renklerden ibaret 
olmalıdır. Falliyei: heyecanlan
dıkça, şiddetlendikçe renkler 
de o heyecana, o canlıhia uy-
gen olarak kuvvetlenmelidir. 
Beyazın safiyet, karanın keder, 
kırmızının aşk ve ihtiras, ye
şilin ümid, bazı ye~illerin de 
kıskançlık, sarının çılgınlık kar
şılığı olarak kabul edilmesi rast-
gele bir intihap işi değildir. 

Bir sahnenin heyecanı 
Bu renklerin fizik aksiyon

So11t1 9 wırn 6a 11fackı -
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~ Oz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T.Kö) bcldeği (alameti) konmuştur. Bunların ht' biri hakkında sırası ile 
.. ,1larımızın (mutahassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnkler de konulmuştur. 
:' - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır. ASLI AK olar HAK, aslı UGÜM olan 

HU CU , Türkçe ÇEK kökünden elen EKiL gibi. 

Kıtal - Öldürüm 
Mukatele - Öldürüşme 
Kıvam - Tav 
Örnek: Bu işin tam kıva

mına geldiği bir sırada - Bu 
ışın tam tavını buldu2-u bir 
sırada. 

Kıyafet - Kıyafet (T.kö.) 
Kıyam - Ayaklanma 
Kıyam etmek - Ayağa kalk

mak, ayaklanmak, kalkışmak 

Kıymet - Değer, kıymet 
(T.kö.) 

Kibar - Kibar 
Kibr - Kibir 
Kifafı nefs - Doyumluk 
Kils - Kireç, kireı; taşı 
Kilye - Böbrek 
Kin - Kin (T.kö.) 
Kisve - Geysi 
Örnek: Din rüesasının hususi 

nusuıi kisve 2'iy111eler menedil
miştir - Din ulucalarının özel 
ıı-eysi giymeleri yasak edil
•iştir. 

Kişver - Ülke 
Kitab - Kitab 
Kitabe - Yazıt 

Ômek: Orhon kitabeleri -
Orhon yazıtlan 

Kiyaset - Usui 

Örnek: 1 - Dilküşa - Göııül- ı 
açan 

2 - Kişverküşa - Ülkcaçan 
Küşad - Açım, küşat 

Küşay:ş - Açıklık, ferahlık 
Kütah - Kısa 

Kütle - Yığın, kütle 
Kütübhane - Kitabsaray -

(Fr.) Bibliotheque 
Örnek: Beyazid kütübbanei 

umumisi - Beyazid genci kitab
sarayı 

Kütübhane - Kitablık ( Ev 
eşyası) 

Örnek: Evdeki kütübhanem
de bulunan - Evdeki kitablı
i'ımda bulunan. 

Kütübhanc - Kitabev - (Fr.) 
Librairie 

Örnek: Yeni basılan bu eseri 
her kütübhancde bulabilirsiniz
Y eni basılan bu eseri her ki
tabevinde bulabilirsiniz. 

Kütübhanc (evde aynlan kı
sım) - Kitab odası, kitab s -
Jonu 

Hastahaac - Hastayurdu 
Eczahane - Em2et 

-L-

Lahik olmak - Ulanmk, · 
yetmek 

Lahime - Etçil 
Lahn - Asrz (Müzik terimi) 

]ahin 
Lahd - Koytak, lahit 
Lemha - Kıpmk, lahza 
Lakayd - Aldınşsız, ka-

yıtsız 

Örnek: Lakayd bir adam -
Aldırışsız bir adam 

Lakin - Arhk, yalnız, fakat 
Örnek: Dedi~inize peki, la

kin benim söylediklerimi de 
yabana atmamalısınız - Dediği
nize peki, ancak (yalnız) benim 
söylediklerimi de yabana atma
malısınız. 

Lal (Epkem) - Ebsem 
Lal - Al 
Lamise - Dokunam 
Lane - Yuva 
L net - ilenç 
Örnek: Kötülere linet olsun-

Kötülere ilenç olsun. 
Latif - Hoş, gökçen 
Latifr: - Şaka 
Örnek: Hiç latife kaldırmaz

Hiç şaka kaldırmaz. 
Laubali - Sanki, senlilıenli 

La - 1 - Sız (Sonek), 2 - l..iyık _ Yaraşık, yarqır, 
dış (önek) değimli, layık (T.kö.) 

Li&lettayin - Gelişi pzel, Liyakat ( Bak: Ehliyet } -

Liu - Bayrak, sancak 
Li" (Süet terim) - Tuğay 
Li" kumandanı - Tuiko-

mutaı 

Lİ\l kumandanı (mirliva) -
T uğır.neral 
Lhı kumandan (miralay) -

Tuğby 

Lilve - Sakal 

Lism (zeban) - Dil, lisan 
(T.Kc) 

Luiaz - Bilmece, Iuiaz 
Lüf - Kayra 
Lüf - Kayrı 

Önek: Onur. çok lütfunu 
gördi: - Onun çok kayrasım 
gördü 

. Lfıfctmck - Kayramak 
Lfüb --:_ Oyun, eğlence 
Lüı - Oz, lüb (T.Kö.) - (Fr.) 

Pulpe 
Örıck: Lübbü dima~i - Be-

yin ö.:ü - (Fr.)Pulpe cerebrale 
Lütte - Eniİn deniz 
Lül.net - Kekeleme 
Lü2Ucct - Yapışıklık, ya-

pı§kadık 

Lü7JıceUi - Yapışkan, ai
dalı 

Örnek: Lüzucetli bir madde
Y apış\&aa (aidah) bir •adde 

Lüztm - Lüzum (T.Kö.) 

Altın Ve Güzel ızlar 

Mesina boiazını son derece 
iÜZel bir havada geçtiler. Rüz
gar kesilmişti. Güneş arhk da
ha sıcaktı. Sağ tarafta gözü
ken Etna yanardağının zervesi 
bulutlarla sanlmıştı. Fakat Ka
labr!ga sahili, acemi bir ressam 
tablosu gibi, açık ve kuru bir 
manzara haliade parıldıyordu. 
Deniz kenarındr., oldukça ıe
niş bir kaide üzerinde, üç kö
şeli bir ıehir yapılıyordu. Za
bitlerden !.iri bunun Recyo 
kasabası olduiunu biliyordu. 
Şehir, sonra, yefil kadifeli bir 
daiın tepesine doiru brma
nıyordu. 

Y ai 2ibi dümdüz deniz üze-· 
rinde, eskilerin hal:ser verdik
leri Koribd ve Silla kasırgala
rından hiç bir iz yoktu. Müthit 
kaya, İtalyan sahilinin diğer 
kayalanndan hiç farklı değildi. 

Delikanlı Yapur koltu&"unu 
çocuk bahçesi tarafına ıeçire
rek içini çekti. 

- İşte şimdiden bir hayal 
ortadan kalkb.. Burası gürül
tülü bir yerdi. Fakat Laoslu 
kızı•, muhafazasına tevdi edi
len çocuklar arkasından koşa
rak yapbğı bütün hareketleri 
takibe müsaitti. 

Bu son derece sevimli bir 
manzara idi. Kanım kıvraklı;ı, 
çevikliii, sevimliliği her hare
ketinde göze çarpıyordu. Pro
pikel konserdeki danslardan 
ziyade burada vücudun bütün 

ıençliğini ve güzelliiini iÖSht .. 
riyordu. 

Sonra yolcular i'Överteye 
ç.ıkmağa başladılar. Şık bayaa· 
lar arkalarından ıüzel kokular 
bırakıyor, ve sabah rüzgannın 
sert ve sihhatli havası•ı özle
tiyorlardı. 

Bunlar çocuk bahçesine mu
zafferane giriyor ve Laoslu kıza: bir hizmetçiye hitap eder 
2ibi, söz söylüyorlardı. 

O vakıt Morıa çekiliyor ve 
ancak aperitif zamanı bara 
çıkıyordu. 

•••••••••••• 
Dördüncü gün akşamı Ara

mis Portsaide yamtştı. Ka
raya ayak basar bas•az:, 
katip mutlaka mallanıu sat
mak istiyen bir sürü gürfil .. 
tülü arap çocukları arasında 
kaldı, birisi siiara, bir diicri 
madeni bir ıerdanlık satmak 
istiyor1 bir üçüncüıü zorla el
lerine bir yığın kartpostallar 
tıkıştınyor ve rczilanc çıplat. 
bir takım resimleri, bir filim 
ııibi, ıözleri önünden ııeçiri
yordu. 

Delikanlıya yapışan bu insan 
salkımından aiır ve iirenç bir 
ter kokusu çıkıyordu. 

Bu 11rada Renuçi imdadına 
yetişti: 

- Şu bitlilerden yakaaızı 
kurtaramadınız mı ? DuruJlu~ 
da ben şunlara bir a-östareyim. 

- Sonu Var -

Örnek: Bu meseleyi sizin ki
yasetinize tevdi ediyorum - Bu 
ıoruaıu siıin uıuiunuza laıra

kıyorum. 

K•lordu kumandanı (ferik}
Kori'eneral 

kim olursa, ne olursa yararlık, deiim. 
Örnek: Laalcttayin bir yere Örnek: Çok liyakat iÖsterdi-

koyunuz - Gelişi irÜzel bir yere Çok yararlık ıösterdi. 
koyunuz. Leh - Dudak 

Ualettayin biriai gönderi- Lebaleb - Aiazai'tza, ıilıne 

Avrupa boğazl8şlrsa .. 
Kolordu kumandanı - Kor

komutan 
Kolorclu erkinıharhiyesi -

Korkurmay 
Kongre - Kurultay 
Kontör, muaddid - Sayaç 
Köhne - Eski, eski püıkn 
Örnek: Üstünde bir köhne 

elbise ile karşıma çıktı - Üs
tünde bir eski püskü 2'eysi ile 
karşıma çıkh. 

Kroki - Taslak 
Kubbe - Kubbe, küabet 
Kudıi - Kutaal 
Örnek: Milletin büyük mkı

lablarında piıva olmak •iır ol
duiu kadar ea katlıi bir iıtir
Uluaun büyik devrialeriıul• 
l~nayak olaak ağır oWuiu ka
'11ar da kutsal bir ittir. 

KWDandaa - Komutan 
Ku•a•da - Komut, kom.ta 
Ôraek: 1 - Askere verilen 

('aazırol) kumandası üzerine -
Aıkere verilen (haııroJ) komutu 
lıeriae. 

2 - Kumandası altında bu
luna• li•ayı farka dofru iler
letti - Komutuı altında bafunan 
tuiayı doiuya doiru ilerletti. 

Kur'a - Kurğa 
Kurb - yakın, yan 
Kurban - Sunam 
Kuretüla yn - Göz bel»eii 
Kurs - Kura (T.kl.) 
Kusur - Kusur (T.kl.) 
Kuvvet - Kuvct (T.kö.) 
Kunei inbatiye - BiteJıe 
Ômek: KuvYtİ mbatiyui 

pek feyizdar olan ıarb Yiliyet
leri - Bitelgesi pek pr olan 
bab illeri. 

Kuvvci muharrike (Bak: Ha-
reket) - İflctre 

Küçük zabit - Erbat 
Küfret.ek - Sövmek 
Küfürbaz - Sövifin 
Küfüv - Dendeş 
Külf ct - Yük, aiırhk 
Kül - Tüm, bütiln, hepsi, 

kül - (Fr.) Le tout 
Külli - Tümel, kiillii 
Külliyet - Tfimlik, kllJy•t 

(Fr.) Totalite 
Künh - Öz, kök, khlt 
Künye - Soyadı, k6aye 
Küre - Küre (T .k6.l 
Kıreyve - Knrecik, yu'Yar .. 

ak, küreyce, küreyn 
K1rti - K&ral (T.ldS.) 

&ate - Poıa, tortu, kuıp• 
ilatq - Ktiatah 

il.İz - Kim olursa birini a-önde- Ömek: Bardak, lebaleb dolu-
riniz.. B&rdak, atıxaiıza d•lu. 

Laakal - En az, en azdaa Ledettahkik - Gerçinledik 
hiç olmazsa Leffetmek - Dürmek, sar-

Ônlck: Lialıal üç kişi olmah mak 
ki bu i i yapabileyim • En az Leh _ yana 

üç Jciıi olinal' ki brl işi yapa- Örnek: Ben onun Jchindc-
bilcyim. yim - Ben ondan yanayım. 

Lacerem (Bak: Şübhesiz) - Lehdar - Yanat 
Besbelli Ômek: Onun bir tek lebdarı 

Lamekan - Orunsuz, yerıiz yoktu - Onun bir tek yanatı 
Laahlaki - Dışablaksal yoktu. 
ÖrRek: Liahliki bir hareket- Lahindc söylemek - lyili-

Dışahlik1al bir hareket. iine söylemek 
Ladiat - Dışdinsel Lehte olmak - Yana olmak 
Layemut - Kalız, ölmez Lehçe - Diyelek, lehçe 
Örnek: Layemut bir eıer - (T K- ) • o. 

Kalız (ölmez) bir eser Lebib - Alev 
Uyüfna - Y okolmu Leim __:. Alçak 
Ômek: Muhabbet liyüha bir Lem'a - Şevle, panlb 

hazinedir - Sevii yokolmax bir Lemeaa et.ek - Panlda-
hamedir. aak 

Liyenkati - Ara "Yermek- Örnek: Gasiyesinde zeki le-
ıizin, aralıksız, ardı arası ke- meaıı etmektedir - Alnında 
ıilmedan, bidüziye, boyunca, zeki parıldamaktadır. 
ara•su: Lemsctmck - Eokunmak, 
Liyeteceııa - Bölünmez ellemek 
Liyuad - Sayılmaz, sayısız Lcnk - Aksak, topal 
Ömek: Bir cümle için Liyuad Lene, Ler:ıiş - Titreme, 

hatası 'YU - Bir cümle içinde Levazıa _ Gereç, yaral 
ıayıaa.z Yaalıt 'Yar. Örnek: Levazımı natamam 

Linıhti - Yaaılmax bir ordu - Gcreçi eksik bir 
Ôraek:Kenclini liyuhti addet- ordu. 

mektea dUa hliyiik la.ata ola- Levend - Beysan, Jeyeat 
•az - Kencli.i y•nılwuz gy- Örnek: Le•cnd bir delikanlı-
maktaa daha hayik y•aıı.. 
olaaz. Boysan bir delikanlı. 

Liyatak - Çekilmez, daya- Le .. ha - 1 - Yazı, 2 - Yap-
nılaaz rak, 3 Tal>eli 

Liyüel - Sorıuau, .. .,. LeYJDebnek - Kınamak 
•az Önele Öldükten sonra diiı-

Ômek: Hiç küme layüaıal ol- aa•lan oau Jeqıetmediler -
dupau ileri süreme - Hiç Ôldüktea •ua düpannlan ••u 
kim•e •orulmaz (.t01'&"Du:ı.) ol- kmamadılar. 
dujunu ileri ıiiremez. Lcvn - Rak 

Lilti. - Giyen, fiyais Len - Pislik 
Lif - Lif (Yakutça) Leyli - Yahh 
Lih - Lifız (T.kö.) L y k eyyin - umuşa 
Lisrar - Cıhz Lezzet - Ta.I . 
Liav - Kaldırma, kaldı- Ö 

rılma • mek: Lezzetini almadan 
Liivetmek - Kaldırmak bitti - Tadım almadan lı>itti. 
Örnek: Bu İfİ çoktan liiv- Lider - Önder 

ettiler - Bu iti çoktan kaldır- Örnek: Atatürk, Türk mille-
dılar. tinin ıiyasi ve içtimai bütün 

Lahik - 1 • Şimdilik (Sabık işlerinde lideridir - Atatürk, 
karşılıiı) 2 - Ulaırk Türk ulusunun siyasal ve sos-

Ôrnek: Trabzoa valii labiki- yal bütün iılerinde önderidir. 
Trabz•nun ıimdiki ilbayı Lifafe - Sariı 

Lihika - Ek Liste - Çizcla-e 
Lihikai mütekaddime Ôraek: Soa çok listede :i.mi 

Oaek yoktur - Son çıkan ~elıede 
liaa - Açan "--Uyihai miteehhire - S.a_ek __ adı yoktnr. 

Birleşik Amerika cumhuriyetleri 
Bu barba seyirci kalacaklardır .•• 

Bay lluzvelt 
Avrupa harp enditeleri için
deair. Kim •• derıe desia ne 
Strexa konferansı, ne de son 
Cenevre toplanblan gene) ba
nşı sai!aml~m~k . ba~ımıntlan 
adım bılc ılen &'lhnış deiil-
lerdir. İnansızlık havası her 
umandan daha ziyade kök
leşmiştir. Bu kadar karışık 
ihtimaller karşısında Birletik 
Amerika cumhuriyetlerinin na
ııl bir vaziyette oldukları me
rak edilecek şeydir. 
NEW REPUBLIC (New-York) 
ıu ıabrlan yazıyor : 
Almanyanın Veraay muahede

ıinden mütevellit taahhütlerini 
açıkça reddetmesi üzerine Avru 
pada başgöster.en 11izik vazıyctin 
Birleşik A~enka. cumhuriyct
leri11de vahım akııler uyaadır
muı tabiidir. Vaşinıtoada iki 
temayül kendini ıöstermiıtir. 
Harptan sonra Almanya ile 
akdettiğimiz ayrı ıulh muahe
deai Verıay muahedeıinin as
keri bükfmal.rin dayanmak 
hakkını bize bahıettiiine iÖre 
Hariciye nezaretinin bazı bü
yük memurları Almanyaya bir 
protesto nota11 2önderilmesiae 
taraftar boluauyorlardı. Çok 
ıükür ki başka bir nok-
tai nazar galehe etmiı Ye 
bizimle ilişiii olmıyan A nupa 
meselelerinden uzak kalmamız: 
esası takarrur etmiftir, Buaunla 
beraber Avrupa Drlflkhiuaa 
sürüklenmemiz tehlikesi lıil1 
mevcuttur. Bizi bir ittifak man
zumesiae çekmek içia 1920 dea 
beri yapılan a-ayretler d••am 
ediyor. Şu hadise üzerintle ıs
rar et.ek fınatı kaçınlmıya
caktır: Japonya Almaaya ile 
bir auka•ele akdetmiıbr. Bi
zim D a ile alhlaaeJtetJe• 

"\'aşiugtondmı Bh- .Mmızm·a. 

rimiz iyi olmadıillla ıöre düş- vücut bulmamifbr. Bu muzaffer 
manlanmııın dostları l.izim de ~üttefilderin Almanyaya yük-
düşmaalarımızdır. Henüz vakıt ]edikleri iatirab yıllanaın bir 
varken Amerika geDel efki· neticesidir. Sefaletin kaaçı 
rının bu m.uhakeaeleri ıakin fadıiı bir ulus o kaur ye-
bir kafa ile diifünmeai lazım- is'.e ayaklanmifbr ki bul'üakü 
dır. Burada öne ıüriilecek olan 1tcticeyi tal>ü iÖrmelidir. Şayet 
davalardan biri de fUdur: Bir- Amerika V erıay siatuüain 
leşik Amerika cumhuriyetleri kefilleri aruı•tla yer alacak 
müttefikler iltihak ederlerse olsa bu aisteaden faydal•naa-
harba mani olacaklardır. Bize lar, llilha11a F ra..War •ua-
deyecekler ki Almanya 1918de bedenin yarathiı eken..uk 
Amerikaau:a büyilk harba mü- inhilali ve bakıızlıklan idaae-
dahalcai ne neticeler verıaif ol- de ısrar eeeceklerdir. Yeai 
duiwıu unutamaz. Rayı, keatli bir harp için bafka HIMp el-
aleyhiadaki koaliayoau ltizi• de mua bile yahuz bu ım laarlNt 
himaye edeceiimizi hilirse çıl- sebemyet Yermeie kifayet 
rınca ruyalardan 'Yazreçecek- edecektir. 
tir. Bu deliller ciddea kandın- Bu terait içüade A..erik•••• 
cı mıdır? Buna İllaamıyoruz. ke•clini Anupada, At.yada •• 
Avrupada harba lıa21rlanan ya düayuıa baıka ltir aolda-
kuvvctler muvazenesi auhte- ııatla bq l'&terecelı baıp 
mel yeni bir dütmaaın iltia.kı tcblikeluiadn mak tutı-akla 
veya inhilili ile taıaamea sulla "Ye ht.-•hk daYa.- lab-
deiiıecek deiildir . Birleıik met eUÜf elacaima kuiiz. 
Amerikada, hele mukexi BW• burada çizdijimiz Iİ-
ve ıarbi Amerika' da hü- yaaal hareket tarJ.ı yem bir 
küm süren tecerrüt iıteiini harbua felaketlerini 6nliyehile-
hesaha kattıiı muhakkaktır. cek olan yardımda ltuhm•u:-
Alman diplomatlan, Amerika mak için llqkalanma iıhrap-
ulusunun evlitlarıaı Avrupa larma sırt çeYinaek suretinde 
harp meydanlannda clöriif1Deie sayılacaktır. Bununla berab•r 
a-öRdenaekteas• ihtilal edece- devlet adaalan ardı arkuı 
iini düıünilrler. Ayni zaaaada jelmiyen iıtianelerde buluu-
ıunu söyliyelim ki Hiç bir "Av- caklan yerde hakikatlerin yli-
rupa ulusu Birlqik Amerikaaıa züne ba:U.ahdular. Haki.kat 
mevcut kuvvetlerini ne ölçebi- ıudm ki pati- güae dalaa 
lir, ne de ölçm•k ister. Bu muhtemel ltulunaa bir Avrupa 
lteynelmilel psikolojinin inkir harbı garp •edniyetiain ae-
kabul etmiyen hidisHidir ki zarı ıcakbr. hri muharip f1UP 
hüyftk harpte mütt•filder gibi arasında bir fark röutıaeje 
merkezi Avrupa devletleri de ıebep yoktur. Zira harhıa iJj-

bunu görmüılerdir. Öte yudan •ında .ınetluce ileri rir6)o 
şu•u da autmamak gerektir ideal ne olursa olnn laadiM-
ki elyeYm Almanyada müplıe- leria tuyiki altmcla, hir ... 
de eclilen a...udue IW•ti ıelir ki, o •efkdrenin de ye• 

· -._ • .riatle eller uti 6rOll\r. 
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Gangsterler kralı 
mfHKlf 

AIKaponun .. , .. 
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maceraları 
• 

ekonomi 
Kurultay dün Ankarada toplanmış 

Ve yeni kararlar almışhr 
Ankara' 25 (A.A) - Ulusal din Ziraat bank üyesi Nasuhi 

Gizli teşkilatlar : ekonomi ve arttırma kurumu Esat muharrir, Bayan Nakiye 

Vay 
Da 

canına, Şikagoyu almışlar 

Şangha~~-~.ı. taşımışlar ? 
- Şimdi anlıya bildiniz. Tıpkı 

tıpkısına öyle... Yeşil kulüp 
mcnsuplan merkezi bir büro 
tarafından idare edilen yedi 
,ubeye aynlarlar. Soysal mevki 
ae milliyet m~elesi bu teşki
:atta mü .ıim rol oynar. Jack ... 
Çinin umumi hayatı üzerinde 
Yeşil kulübfin ne derece hakim 
~lduiunu tasavvur edemezsiniz. 
Yalnız Şanıhay şehrinde on 
bia azuı elan ltir teıkilatan 
korkulacak, ciddiyetle gözönün
de tutulacak bir varlık olduğun
daa şüphe eiilebilir mi? Yeşil 
kulüpte yabancılar küçük bir 
ulıkbrlar. Bllyük ekseriyet 
Çialilerdeclir. Yetil kulübün 
azau aruıncla polis komiserleri, 
maruf detektiyler, diploaatlar 
olduiunu söylemiftim. Buau 
eyleaceye almayınız. Bu muhak
kakbr. 

- Vay canına... Şikaıoyu 
ılmıılar .ıa Şa11ırhaye mı ıretir
ıniJler. Bu ne benzeyif .• 

- EYet, Jack hakkın Yar. 
Şikago ye Şuırhay ayni me
todlar içinde itliyen iki şehir 
sayılabilir. Fakat Şaaılaayıa 
baı:ı husuiyetleri var. Zira ka
zıl duHar ye Ye yeıiJ kulüp ku
rumları yanıada laaşka fizli 
kurumlar da yar... Ve bunlar 
da kuvvetli tetkillta maliktir
ler. Bunua içiadir ki Şaaırha-

yın Gaaııterleri Şikaıodan 
çok daha kanıık bir yaziyetle 
kal'fllaflrlar. Yekcliferile ...,... 
şan, gisli tetekktlll•r arumda 
Kırmızı - MaYi'ler Soley Le
van teşkillhnı başta saya
biliriz. Şanıhayuki imtiyazlı 
'llıntakalarda yqayaıı bazı 
beyaz emekçiler de ihtililci 
temayOIAt beıliyea l'İıli cemi
yetlerde yer alarak Taziyeti 
bir kat daha arap saçına çe
virmektedirler. 

- T ed lau izahabna teıek
kür ederim. Yalım merak et
tiiim bir aokta kalıyor; bütüa 
bu ıizli te .. kküller ne mak
satla çalıııyorlar? 

- Htlkiia ve nüfuzlannı 
halk tabakalan üzerine yaya
rak hükbaeti ele ııeçirmek 
hırsı.. İtt• makaat.. Bunlardaa 
bazılan içi• btikiimet sandal
yesi demek ser•et, ihtiıam, 
aşk demektir. Dii•r bazıları 
içinse siyaset diltkUnltipdür. 
Evet Çinde afyon dütkünleri 
gibi ıiyasct düşkünleri de 
var. Sırf siyaset yapmak 
için dövüşürler. Yine bu teıek
küllerde yer alanlardan bazıla
rı zensıin, cok ungin oldulda
rı halde bazıları, fakir, bir 
avuç prinçle yetecek kadar 
fakirdirler. Kimi yüzlerini aça
rak, pervasızca gezer kimi de 
itina ile gizlenir. Hele beyaz
ların burunlartnı soktulclan 
teşekküller en gizli olanlardır. 
Bütün bu izahattaD sonra sizi 
faşırtacak bir haber daha ve
receğim: Kolonel Turneri bul
mak isterseniz, nerede olduiu
nu si·ze ben söyleyeceğim. Me
raklandanız dei)l mi ? 

- Tcd, siz inanılmıyacak 

bir adam değilsiniz. Söyleyiniz 
T urneri nerede bulacaiıı. 

- Solcv Levan teşkilabnda .. 
Oraya ıirmcnin yolunu bulmak 
şartilc... Zira Solev Levan teş
kilatının toplandıiı kulübe bir 
yabancının ayak basması bir 
meseledir. Şayet parolayı bilir
seniz kolay kolay geçersiniz. 
Nereden biliyor musunuz? Her 
yandaa zehirler, hançerler, 

binbir tehditlerle siı:i karşılı
yacak olan tuzaklardan ıeç-
mek zarureti vardır. Birinde 
aldansanız, birinde parolayı 
unutsanız i~iniz bitmiştir. 

Bu emniyet verici sözlerden 
sonra Ted ayaia kalkb. Biıe 
tebessümle bakarak tekrar 
etti: 

- Soley Le•an .. 
Ufukta denizin derinliklerin

den çıkar ~bi yeııi bir top
rak parçası ırörünürken uzak· 
laştı. Bir Dragonu andıran. 
bu ıahilin ıöriifünde insanı 
çekea bir esrar dalgası vardı. . . . . . . . 

Yolculuk deyam ediyordu. 
Her yer mavi idi. Gökyüzü, 
•elliz mavilikte birbirine reka
bet eden pzellikler arze&li
yordu. Mavi hareli bir tül, uza· 
nan sahillerin esranm yavaı 
yavaş kaldıracaia benziyordu. 
Bu manzarayı yaşatmak Jçin 
eski bir r•niester deiil duy
gulu bir şair olmalıydım. 

Sabah erken uyanmıştık. 

Ufku gözilmüı.ün alabildiii ka
dar süzerek aeyrediyorduk. 
T ed yanımıza yaklqarak: 

- Altı saat sonra Şangbay
da bulunacaiız, dedi. 

- Şu halde hedefe yaklat
tık demek .. 

- EYet oradan ayrılmamız 
icap edecek ... 

Baiajlarımız can sıkacak ma
laiyette .lmacbimdan oalarJa 
utrqmaia Hlzum görmeden 
konutmakta deYa• ettik. 

Kara yat süzüle süzüle 
Şanghay limanına ıiriyordu. 
içimde derin bir heyecan vardı. 
Yabancı bir nlkede maceralar 
pefinde koşmaaıa heyecanı 
barabaıka oluyor. Bu sırada 
T ed 'in sekreterei vapurda 
sıhhi muayeneyi yapacak olan 
doktor Li Vu Tuoni'un ıel
diiiai haber verdi. Ted on
lara müllki olınaia gitti. Az 
sonra AYrupalı kıhi'Jada iki 
Çinli ile birlikte yanımıza ıel
di. Bizi takdim etti : 

- M. Jack Bilbo, M. Villi
am Mac Horn... General Yang 
T eh Lien.. Diier bır adları da 
dokter Li Wu Tuong'tur. Mu
avinleri Ku Ra Lu .. 1 Bu efen
diler yalnız Çince göruşürler. 
Başka dil bilmezler. 

-S•nu Voı-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nüfus sayımı 
Kontrol işini 90 memur 

yapacak 
Teırinievvel ayında yapıla

cak ıenel nüfui sayımı hazır
lıklarının bittiiini yazmıştık. Bu 
mesele üzerinde kenuşmak 
üzere vilayetin muhtelif daire
leri müdürleri dün vali mua
vini Bay Sedadın başkanlığında 
toplanmıştır. 

Numarataj işinin kontrolu ve 
noksanlarm derhal tamamlan 
ması için 'liliyet dairelerile be
lediyeden ayrılacak 90 memu
run pazar gününden itibaren 
faaliyete ieçmeleri ve üç günde 
kontrol işini bitirmeleri karar 
altına alınmıştır. 

Bu 90 memur Cumartesi 
günü belediyede toplanacaklar 
ve kendilerine teftişi idare 
edecek olan vilayet istatistik 
müdürü bay Nazım tarafından 

izahat verilecektir. 

asJ -· Orta Mektepler 

1 

e inci jimnastik 
fenllğl 

26 Nisan 933 Cuma iÜDÜ 
saat 10,30 da Alsancak 

spor sahasında 

kurultayı bupn sergi evinde Erzurum ısaylavı, B. Ömer Karı 
kurum başkanı general Kazım saylavı, Hilmi Kayseri saylavı. 
Ôzalpın başkanh~ında toplan- Kurultay dağılmadan önce 
mııhr. Kurumun iki yıll~l: ~a: Atatürkle baıbakan ismet İnö-
l11ma v~ he~ap raporJarıle ıki nüne, kamutay başkanlıiına ve 
yıllık butçesı okunarak onay- f k l k~f rv• ~ 
lanmışbr.Sinop aavlavı B. Cev- ır ~ gene a ıp ı~~ne a~a~ı-
d t K · Ul ·1 k . dakı tel yarılarının ronderilme-

e enm us~ e onomı ve . . t 
biriktirme kurumunun çalışma- lerını onaylamıt ır. 
sını öven bir söylev v~rmiştir. Cumhur başkanı Atatürke; 
Bundan sonra yeni idare he- Ulusal ekonomimiıin egemen-
yeti seçimi yapılmış, başkan- liği ve erginliii içia açtı(ımz 
hia general Kizım Özalp, ge- bü~ük. ~a•aşın gönüllü bir ne-
ne! özek üyeliklerile yedek ferı ~ıbı çalışan kurumumuzun 
.. • v • 3 cü kurultay üyeleri yüce ön-
uyeliklere aşagıdakı zevat se- d ı · · · ·ı 

·ı . 
1 

d' er eranı saygı ve sev~ ı e ıe-
çı mış er ı:: limlar. 

Umumi merkez azaları 
General Kaı:am Özalp B. 

Kon~re başkanı 
KAZIM ÖZALP 

Hasan Saka Trabzon say· Kamutay başkanı Abdülha-
lavı, Yusuf Kemal T engir- lık Renda; 
ıenk Sinop saylavı, Şükrü 
Kaya (iç işleri bakanı) Celal Ulusal ekonomi ve artırma 
Bayar (Ekonomi bakana) Nev- kurumunun üçüncü kurultay 
zat Taaduian vali ve bele- üyeleri kamutay başkanım say-
diye bqkanı, Ati Riza Mar- gı ile selamlarlar. 
din saylavı, Fuad Umay Kırk- Konıre bqkanı 
lareli saylavı, Hakkı Saffet KAZIM ÔZALP 
Merkez bankası meclisi idare Başbakan ismet lnönü 
üyesi, Emin Sazak E!ıkişe- 12 llkkinunda kurultayda 
hir saylavı. Besim Atalay Kü- verdiiiniz tarihsel söylevin ço-
tahya saylavı, Şükrü Atamam cuiu olan kurumumuzun buırün 
Muş saylavı, Nurullah Sümer kendi scrıi evinde toplanan 
Sümerbank direktörü, Muam- üçüncü kurrultayı size saygıla-
mer Eriş iş bankası direktörü, nnı sunar 
Rahmi Kökea İzmir saylavı, 
Kemal Zaim zıraat bankası ge
nel clirektörü, Cevdet Emlik 
l,ankası direktörü. Seliheddin 
merkez bankuı direktörü, 
Necdet Türkofis, lbıan maarif 
bakam T. T. 

Yedek lzl lsmail Hakkı 
Ticaret U. müdürü, İhsan Ahi-

Konıre başkanı 
KAZIM ÖZALP 

C. H. P. Genel kitiplijine 
C. H. P. sine derin aaygı ile 

bailı olaa ulusal ekonomi ve 
artırma kurumunun üçüncü ku
rultayı öz duygularım sunar. 

Koagre batkanı 
KAZIM ÖZALP ........... 

Şehir ku~ultayında 
-lJajüırafı 2 inci -~ 

olobllsçGler birliii bulwıduiu-
na g&re komisyonun bu bir
liklerle de temas etmesini tek
lif etti. 

Bay Rcpt Leblebici; (iş ace
ledir!) Diye tez elden karar 
vermekle belediyenin menfaa
hnın belki haleldar olacağını, 
evveliemirde meaelenin nizam 
encümeniade görüşülmesi li-
zımıeldiğini, seçilecek komiı· 
yonun da tetkikatı neticesini 
bir raperla meclise bidirilmesini 
teklif etti. 

Bay Sadi; meseleyi ehemmi
yetle tetkik ettiiini, acele edil
miyerek alınacak ted'9irlerle za-
ten vaziyeti müşkil olan beledi
yenin hiç olmazsa yılda yirmi bin 
lira kazanabileceğini, mühendis 
bay Ferruh; t ugün işJiyecek 
Otobüslerin kalkacak tramvay-
lardan daha iyi bir şeyler ol
madıiını, lstanbulda işletilmi
yen otebüılerin vapurlarla İz
mire getirilip iş!etilmelde ol-
duğunu, Ankara belediyesinin 
işletti2i şekildeki otobüslerin 
ıetirtilip işletilmesini, yoksa 
simdiki otobüslerle yolctiluiun 
bir ezapdan batka birşcy olmı
yacağ'ım söyledi. 

OtobUs seferlerl 
Eczacı bay Faik her şeyden 

e"Vve) otobüs seferlerinin sık-

laştırılmasını, bilhassa sa
bahları mektep çocuklarının 
kolayca taşınmasını temin ede
cek tetbir alınmasını, bay Su-
at ; başkanlıkça Otobüscülerle 
anlatma için müzakereye gi
rişilmesini, komisyoncada ayrı
ca tetkikat yapılmasını söyle
di. 

Bir mUnaka,a 
Bay Hayri: 
- Hangi maden kuyusuna 

son .Jaj yapılıyor. Meseleyi bu-
kadar uzatmakta ki manayı 
anlayamayorum. Otobüscüler 
lzmirdedir anlaşma yapılamaz
sa Belediye para koyar, Oto
büs alır ve işletir, dedi bay 
Suat : 

- Bendenizin tiklifim ; teı
kil edilecek komisyonun han
gi tekilde Otobüs itletildiii 

taktirde belediyeye daha f aideli 
oJacakbr. Şimdi otobilsler zaten 
işleyor, dedi. 

Bay Hasan; Şimdi i~leyen 
otobüslerin miktarını artırmak 
ve daha muntazam seferler te
min etmenin başkanlıiJa sala
hiyetinde bulunduğunu, hukuk 
vaziyetinin tetkiki için evYel 
emirde nizam encümeninde 
meselenin görüşülmesi lazım 

ıeldiiini, belediyenin menfaatı 
vaıiyetiniu de tabii göz önüne 
ahnacaiJnı söyledi. 

ea,kanhğın tekllfl 
Başkan bay Uzun izahatı 

üzerine başkanlık teklifinin 
nizam encümenine havalesi ve 
beş kişilik bir komisyonun teş-
kili kararlaştı. 

Komisyona bay Sadi, bay Suat, 
bay Reşat, bay Mehmet Ruşen 
v~ bay Mustafa seçilmiflerdir. 
Bakanlar heyetine de Atlı 
tramvayların kaldmldıiı vakıt 
teıekkürde bulunulınaıı karar-
laştırıldı. Bay Hüsnü Tutak ve 
on sekiz arkadaşının verdiği 
bir takrir okundu. Bunda baş
kanın teftişte bulunduiu sırada 
halkın itinin görülınesi için bir 
başkan muavininin ilavesi iste-
niyordu. Bay HüHü Tutak; 
Ankara belediye başkanlığı 
için ikinci bir muavin daha ka
bul edilmiş olduiunu, İımire de 
bir lsa~kan muavini ilavesi li-
zımieldiğini söyledi. Teklif, 
bütçe encümeftine gönderildi. 

Bundan sonra Karşıyaka 
tramvayları için karne alacak.
larm ücretinden yüzde on ten
zilat yapılması ve halam isti
fadesi için bilet ücretlerinin 
üç kuruşa indirilmesi, Soukku
yudan Dcdebaşma ve Osman 
zadeden Bostanlıda Yeşil yer 
mahallesine kadar tramvay 
hatlara inşası, bunların bir ma
yısta kaldırılacak olan kordon 
atlı tramvayları malzemesi ile 
yaptırılması hakkındaki takrir 
okundu. lhtıııas encümenine 
havalesi kararlaştırıldı.Salı günü 
yeni yıl bütçesi ile şehrin imarı 
meselesi konuşulacak ve mec
lisin bu toplantı devresi bitmit 
olacaktır. 

S'ahlle • 

Yeni bir sanat doğdu 
-·-·-·--Baş tarafı 7 inci sahifede- te sahneyi kunnaş bulunuyo· 

1arı insanlar üzerinde bu heye- rum. Fakat sahnenin boraya 
canlan, bu duyiuları yaratır. uyuşan heyecanı renklerde de 

- Şu halde her sahnenin kendini sıösteriyor. Korkudan 
yaşattığı mana gibi renıri de akıllarını oynatan dansözler ka-
olacaktır. çışıyorlar. f ikin sahneyi doldu-

- Bu hususta kat'i bir şey ranlar sükunet ifade eden bc-
söylenemeı:. Fakat renkli fil- yaz ve kestane renıinde el· 
min ruhu budur.Bakınız Becky biscler l!İymişludir.. Sah-
Shyrp'ta, Vaterlo arifesinde nenin heyecanları kuvvetle•· 
Düıes Rişmund'un verdiii ba- dikçe mavi ve yt-şil kos-
loya İngiliz zabitleri lcadınlarla kl tümlerin araya karııtı an 
dansctmek üzeredirler. Zabit- sonra sarı, portakal renii, kır· 
lcrin üniformaları kırmızı, 

mızı tuvaletlerin ve üniforma 
kadınların tuvaletleri renga-
renktir . Umumi ton de- ların belirdiii görülür. Ô•c• 

2-i,ik, kararsızdır . Ansızın 
saika olduiu zannedilen bir 
iÜrültü işidiliyor. Sonra anla
şılıyor ki bu saika Napolyonun 
toplarıdar. Sahnede bir paaik 
baş göstermiştir. Sağa sola ko
şanlar, kaçanlar vardır. Rüzga
rın şiddetinden bir pencere 
açılıyor. Büyük •aJonda yanan 
mumların yarısı sönüyor. Fır
tınadan evvelki sakin vaziyet-

Defterdarlık 
Teftişleri 

Defterdar Bay Kenan kaza 
maliye itlerini teftiş etmek 
üzere dün Berıama'ya ıitmiftir. 
Çocuk yuvasının tett1,ı 

Belediye Reisi bay Dr. Beh
çet Uz dün Karşıyakaya ıide
rek Belediyenin Çocuk yuva
sında bazı tetkikat yapmıştır. 

Su flrketlnden 
Alınacak para 

Su şirketinden alınacak tu
minat işi Haziran ayına kal
mıtbr. 

Bayındırlık hakanlıiı nafia 
müesseseleri komiserliiine bu 
hususta ~ai talimat ıönder
miştir. 

mat kırmızı o 'an tuvaletleı 

ıittikçe koyuta,ır. Renkleri• 
kuvvetlenmesinde ziyanın mil· 

him rol oynaclıiını iörüyoruz. 
Ruzrir bir bora halinde aalo
na hücum ederek aumlann 
yarısını söndürlinc_, beyazlar 
saman rensıine. sonra gölgeye· 
çevriliyor. Ufukta harp aleYle 
ri yükseldikçe bütün sahne 
yeniden kızıllara boyanıyer. 

Maymunun 
Marifeti 
Karatq Araı sokaiında ~ 

numaralı evde oturan Kıbnslı 

309 doiumlu Hüseyin c;ilu tb
rahim, beslediii maymunu ot· 
latmak için dışarıya çıkardır• 

ıırada oradan geçmekte olaa 

İkinci Karantina mahallesinin 

billbül ıokaj'lncla otura11 9 
yqlannda Ali ojlu Necatinia 
sol bacafından ııırmııtır. 

Çocu(un ilk tedevisi yapıl

mıı ve maymun da Daulkelp 
hutanesine gönderilek müşa-

hedeye alınmıthr. 

lzmir Tramvay ve Elektrik 
Şi . ketinden; 
Şebeke ameliyata doJayisile cereyanın bu ayın 28 inci pazar 

ve 29 uncu pazartesi i\inleri saat 7,30 dan 18 e kadar Faik

paşa - Taşlı çeşme - Türbe - Servili Tepr. sokaklara ile müca

vir sokaklarda kesileceği muhterem abonelerimizin malumu ol

mak iizere ilin olunur. 

Satılık 
Muhtelif ev 
Eşyası 

Bucada cami sokaj'ında 2 
No. lu evde ( Telefon 43 ) 
ucuz fiatla satılacak muhtelif 
ev eşyası daha vardır. (571) 

\ 

~ """' ~-
Aydın demiryolu uınum mü-

dürlüiünden: 
İlkbahar at yarışları 
yirmi altı nisan 1935 ve 

3 mayıs cuma günleri saat 14 
de Kızılçullu' da başlıyacak at 
koşuları için Alsancık'tan sa
at 12,25 ve 13,45 de hususi 
trenler tahrik edilecek ve arzu 
edece :< zevat saat 13,55 de Al
sancak'tarı hareket eden Öde
miş trenile de koşu mahaalline 
seyahat edebileceklerdir. 

Bilet ücı etleri 
Alsancak ve İzmir Kemein

den koşu mahalline iidip gelme 
Birinci mevki büyükler için 

25, 7 yafından küçük çocu 'dar 
için 15. üçüncü mevki bü!.ü.~
lcr için 15, 7 yaşından kuçuk 
çocuklar için 10 kuruştur. 
Ke~u mahallinden lzmir ke

meri ve Alsanca~a yalnız gitme 
Birinci mevki büyükler için 

15, 7 yaşında küçük çocuklar 
için 8, üçüncü mevki büyüklu 
için 10, 7 yaşında küçiık ço-
cuk~ar için 5 kuruştur. 

Y ukrıdaki ücretlerde vcrıi 
dahildir. 

Alsancak'tan saat 16,20 de 
hareket eden 70 numaralı tren 
motobüsle tahr:k edilecek ve 
71 katar olarak 17,10 da av
det edecektir. 

Yurdumuzun en ırtızel 
trq bıçaiı 

KIRMIZI AY 
Tıraı bıçağıdır. 

Cildinin sıhhatını ıe•en
ler başka bıçak kullanma
malıdır. Den~mesi parasızthr. 

Umumi deposu : Kuzuoilu 

:~~ Antalyalı Sait 
maiazası Numara 29 1 

,. d 
İzmir İkinci Hukuk Mahke

mesinden: 
İzmirde oturan Hayriye ta-

rafından kocası ıstanbuJda bos
tablı mahallesinde Tahsin oilu 
eczacı Hayri aleyhine açbiı 
talakın subutu davasının muk 
tezi tcblii•h yapılmak üze" 
ıönderilen davetiye ve arzuhal 
sureti ikamctg~hı meçhul bu
lunduiundan bahsile bili teb
liğ iade edilmesi üzerine dava
cının isteğile bu baptakı teb
liğatın ilanen icrasına karar 
verilmiş olduiundan tahkikat 
günü olarak tayin edilen 13/5/ 
935 Pazartesi gününe kadar 
cevap layıhasım ve muayyen 
günde ~ aat 1 O raddelerinde 
asaleten veya vekaleten tahki
katta hnzır bulunması aksi hal-
de aleyhinee iıyap varan ve
rileceii H. U. M. K. nun teb
liiat faslına tevfikan tcblii 
makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilin olunur. 1205 (572) 
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ile dün~a91 dolaşabilirsiniz. 
Çok asri bir hutula malik bir möble dahilinde mevzu bu ahi

ıa : Sekiz lambalı, ve yirmi adet tuli mcvce göre ayar edilmiş 
deneli, 15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ahize, radyo 
ve müzik fenninin en son tekamülahnı nefsinde cemetmiştir. 

Yüksek tcvcttürlü husuıi dcyrel~ bir pcntod ve deiiıcn has
Hsiyctilc müşterek çalışan antıfedını lambaları vasıta.sile ma
kinenin her tüli mevcde aynı mükemmel randımanı vermesini 
temin eder. 

• 

llAKIKI RADY01 ~ 
t:Jt) 

•• ESRARI un '' 
Lastikleri harap eden yıl<ıcı büyük zımpara taşları 
Tecrübesinin meydana çıkardığı şayanı hayret Lastik 

Lastikler eskisine nazaran dana faz
la tekemmül etmiş olmasına rai

men her marka Jastiklerde çabuk 
aşınma şikayetleri tekerrür ediyor
du. Bugün bu mesele halledilmiş ve 
yeni " G - 3 " ismi verilen GOOD
YEAR lastikleri bu işkenceye 43 °o 
daha fazla mukavim olduğu meyda
na çıkmıştır. 

Mühendislerin araştırmaları an
zaıun çok fazl:ı sür'atli yeni otomo
billerden ileri geldiğini gös · ermişt~~· 
Bunun üzerine GOODYEAR mu
hendisleri büyük ve süratli zımpara 
taşlarında sayısız miktarda lastik tec
rübe etmiş ayrıca bunları geceli gün
düzlü yol tecrübelerine tabi tutarak 
neticede " G - 3 ,, namı verilen las
ti2'i meydana çıkarmıştir. 
Bu ,ayanı hayret ıastlğln falklyetl nedir? 

Daha derin, daz ve geniş yapılan tabanın yo!a 
daha fazla iltisakının verdiii çekme kabmycti 
- daha fazla patinaja mukavim blokların temin 
ettiği emniyet -

Daha kalın olan tabanda daha fazla lastik bu
luaduiu gibi GOODYEAR a münhasır olan c~siz. 
sailamhkta GOODYEAR Supertwist iplikleri bu 
ağır hizmetlere daya.nacak kabiliyc~tedir. 

Size 43 
DAHA UZUN TA 

KOZSUZ VıESA 
rE TEMİN EDfR 

fzmlr Bele !l lyeslnden: 
l - 490 lira bedeli mu

bammeneli llr. Mustafa ve Ce
lil Bayar caddeleri ara soka
imdaki 59 adanın 392.00 met
re murabbaındaki 16 sayılı ar
sanın satışı belediye başkatip
liiind eki şartnamesi vcçhile 
7-5-935 Sah ıünü saat 16 da 
açık arthrma ile ihale edile
cektir. İştirak için 37 lira mu
vakkat teminatla söylenen iÜll 

ve saate kadar komısyona ıe· 
linir. 

2 - 474.51 lira bedeli mu· 
hammcnli İsmctkaptan mahal· 

}esindeki 28 ac\nnın 158.17 

metre murabbındaki 43 sayılı ar 

sasının satışı belediye baıka
tipliğindcki şartnamesi vcçhile 

7-5-935 Salı ı:ünü saat 16 da 

açık arttırma ile ihale edile
cektir. 

f ştirak için 36 lira muvakkat 
•emina.tla söylenen iÜn ve sa· 
ate kadar komisyo11a ielinir. 

3 - 471.81 lira bedeli mu
' hammenli İsmctkaptan Şükrü 

Kaya laulvarındaki 25 adanın 
157.27 metre murabbaındaki 

Bütün bunlara ilaveten tel yanı tırnak kısmı 
en cefakar hizmetlere tahammül edecek sarlam

Satı, ycrı : ARTHUR V E'f'J:'ER ( Sahi\,inin Sesi) hktadır. 
Saman fıkeleai 22 T clcfon : 2547 Bu lastiğin jmali fabrika için çok daha mu- ESKİ 

D:ıha emin"" 
ceı ırnvvetl 

daha fazladır 

arsasının utı~ı belediye baş· 
katipliğindeki şartnamesi veç· 
hile 7-5-935 Salı ıünü saat 
16 da açlk arttırma ile ihalı 
edilecektir. 

6 _ 150 ( 411 ) raflıdır. Fakat size temin ettiği faidclerc raimcn 

~~-----na------------•llİ•lllli .. ~ sattı fiyab değişmemiştir. GOODTEAB 
YENİ lttirak içia 36 lira muvvak· 

kat teminatla söylene• ıü• 
ve saate kadar komisyona i•
linir. 

21-26-2-6 1155 (544) 
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Numrot•j için ı Kabar~ma, Sajlam Boyalı 
Bma Numaralan 

En mükemmel olarak yapılır. Daima HAZIR bulunur. 

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

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

Türkiye Mensucat Fabrikalar 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu t2& lzmlr 

Tek ve müteaddit katJı pamuk iplikler, boyanl1', kaıter· 
lcnir, katlanır kwmız.ı ve mavi boyalann çeıitleri. 

FİA TLARIMIZI f STEYtNlz 
H. 1 ç. 

~ 

1 
lstırabların Ezraili 

BUtUn Ağrı, Sızı Ve sancdarı Keser 

Baş, diş, sinir, adale ağrılarına, romatizmaya, 
nezleye, gripe karşı bilhassa nıüessirdir. 

----Bir tecrübe bin nasihattan iyidir, derler; tecrübe ediniz. 
Her eczanede bulunur Fi ati 7 ,s kuruştur 

Gripin, Radyolin diı macunu m~tahassıs kimyagerler tarafın
dna imal edilmektedir. 

Paris Panayırını 
--Ziyaret Ediniz .. 
18 1935 Mayıs 

1935 e 

ten 3 Haziran 
kadar 

Fransız iCneral konsolosluiuna yahut lzmir Fransız bcaret 
odasına müracaat edilmelidir ••• 

lzırir Liman işleri alın'l 
Satını komis)Tonundan: 
İzmir belediyea_il~ Liman i,leri umum müdürlüiünüa Karşıyaka 

da Oımanzade bırı kadınlara ötekisi erkeklere ait bulunan iki 
deniz banyosunun 935 yılı yaz mevsimine mahsuı olmak üzere 
kiralanması 17 /4/935 iünlemecinden itibaren onbeı gün müddetle 
arttırmaya konulmuştur. Arttırma açık olarak Mayısın ikinci 
Perıembe ıünü ıaat on albda birinci kordonda İzmir Liman 
itleri umum müdürll\iü binasında toplanan konıiıyooumuzda 
yapılacaktır. 

Şartnameler henakit komiayoaumuza müracaatla r6rüle9ilir. 
.Artbrmıya fİrtcekleriD yüz on bıt liralık tcmİ•at makbuzu 
ftya baaka mektubu ile birlikte komiıyonumuıa baı•urmalı
dırlar 18-24-27-1 1118 ( S38) 

lstanbul Sıhhi müesseseler 
Satır alma komisyonundan: 
Haydarpaşa nümune hastanesinin Asfalt yolları, Bina etrafını 

muhafaza dıvarları ve kapıçı lojları intası pazM'hk ı.aretik 
eksiltmiye konmuştur· 

1 - İhalesi 30/Nisan/935 Sah günü saat 15 de Caialoilundııı 
Sıhhat Müdürlüiü binasındaki komisyoada yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 30650 lira 16 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 2299 liradır. 
4 - İsteklilerin cari seneye ait ticaret odaaı yesikasnn vt 

yazılı işleri yapabileceiine dair Nafia batmühendiıliiindcn 
alınacak fotografh fenni ehliyet vesikasını ıöstermeleri ıarttır. 

5 - Bu işe ait proje, keşif ve şartnmeler 154 kuruı bedel 
mukabilinde hastaneden alınaltiJir. 

6 - Pazarhia ıirecelderin belli gün ve saatten eyvel muvak· 
kat teminat makbuz veya banka mektuplarını komisyona ver-
meleri lazımdır. 26-28 1187 (567) 

MilJi Emlik Mlidürlüiünden: 
L. K. 

Buca a,ağı mahalle Fuzuli sokağında 7 numaralı 55 metre 
murabbaı arsa 20 60' 

Buca aşaiı mahalle Köprülü sokağında 19 - 21 eski ve 
yeni Nu. ~00 metre muraltbaı arsa 50 

Buca aşaiı mahalle 9 Eylul sokağında 21 Hki T• yeni 
numaralı 131,58 metre murabbaı arsa 32 70 

Buca Yukarı mahalle Tınaz.tepe ıokağında 15 numaralı 
evie yaaıada bili numaralı 93,52 metre murab9aı arsa 18 70 
Buca Yukarı mahalle Duatepe sokağında 41 aumaralı 

242,46 metre murabbaı arsa 48 49 
auca Yukarı mahaUe Duatepe ıokaj'usda 3 nu•aralı 131 

••tre murabbaıncla arsa 30 13 
Buca Yukarı Zafer cad•esiade 43 eski 47 yeai 257 ,24 

metre murabbaı arsa 35 98 
Buca Yukarı Ayva Hkaj'ıada 1 yeni numaralı 232,75 

metre murabbaı arsa 46 55 
Buca Pradiıo KızılçulJu caddesinde bili numaralı bara-

kayı müfte•iı 2074,75 metre murabbaı arsa 350 
Göztepe mahallHinin Tepe ıokaj-ında 3 numaralı 198,86 

metre mara-baı •rsa 49 71 
Karantinada Dilaver ıokaiında 9 numaralı 273 metre 

murabbaı arsa 68 2S 
Göztepe Çankaya sokaiında 2 numara tajlı demir ka-

pılı ve duvarlı 401 metre murabbaı arsa 800 
Karantina iskele caddesinde 90, 92, 94 numaralı arsadan 
müfrez bir parsel Nu. lı 294,50 metre mural.9aı arsa 117 80 
Karantina iıkele C. 90, 92, 95 Nu. lı arsadan müfrez 

iki parsel numaralı 243,56 metre murabbaı arsa 97 40 
Karaatina mahallesi Halil Rıfat ıokaiıada 262-1 kapı 
1aumaralı olup 15, 16, 17, 18 panellar• if~az olunan: 

15 parsel Nu. 113 ••tr• murabbaı mtifrez. arsa 
16 .. " 125 .. " " u 

17 " .. 126,25 .. .. .. .. 
18 " '4 138.75 '4 U H H 

56 so 
62 50 
63 12 
69 35 

Memduhiye maballesiade Mumcuzade ıokaiında 30 kapı 
40 taj numaralı 10 metre mural>ltaı arsa 10 

Yukarıda yazılı arsaların bedelleri peıin para ile ödenmek 
üzere 12-5-935 pazar iÜ•Ü saat 14 te ihale edilmek üzere mü
zayedeye konulmuştur. Taliplerin o saatte milJi emllk müdürlil"' 
iüne müracaatları. 1207 (574) 

lzmir Kadastro müdürlüğünden; 
İzmirde muhtelif eTlere ıuyu akıtılan vakıf Os•a•aia ıuyuauo 

kaynadıiı arz her kimlerin ise tapu seaedile t.irlikte en çok 
on t.eı ıün içinde yıkık minarede Saçmacı ha•am ıoka(ınd• 
20 nu•aralı kadaatro daircıiae ıelmeleri ilin o)uaur. 

- İz•irde Oımanaia suyuna malik •• sahip olanlar her ki•
Jerae tapu ıenetlerile birlikte ilia tarihinden •• çok oa bet 16° 
içinde Saçmacı bamam ıokaimda 20 aumaralı kadastro daireıio• 
srelmeltri ilin olunur. 1209 (573) 
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Çok Hassas 
-

Dünya"'n en eıi 
~adyotavmdan 
S\ıı\d\ıw 

E D İ S O N Müessesesi 
AFiF ŞEŞBEŞ 

. • TELE~O 
IZMIRısarrra.n\s~elcsı ~26 2 51. 7 

BRISTOL 
Sınıf--

--Lüks Otel 

• • • 
ırın ı 

Biitün lzınirliJer burada buluşurlar 

== T epebaşı Beyoğlu ==::::: 
MU teclrl: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

ÖMER LOTFÜ'dür 

1 ıı~aatrnı7. i9in atidekhhtıyaçlarınızı pek uouz f ıyatlarla 
temin etmek ister eniz Halim atta çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcnrethaneAinfl miiracaat ediniz 

Çi ENTO 
Çubuk demir ve her nevi c;lçakll 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden Uivhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon içm demir dökme borulaı 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

fivatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BDIDn MePlk•l•r 

En Milsait Şeraiti& 
••i•zamızda Satıhr h 3 

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

. AZE TEMiZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞiTLERı 

Bamai Nilzhet 

Sıhhat Eczanesı 
Başdurak Büyük Salepçıoilu hanı karşısında 

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

Türkiye Ziraat Bankası lzmir 
Şubesinden 
22-4-935 tarihinde aç.ık arbrma ile ihaleleri yapılacağı 2-4-935 

de Anadolu 7-4-935 Yeaiasır 12-4-935 de Anadolu ve 17-4-935 
de Milli Birli" gazetelerinde ilin edilen Yunanlı emvalinın iha
leleri 29-4- 935 tarihine temdit edilmiştir. Satıf 2'ayri mübadil 
bonosu veya peşin para ile nakden yapılır. Kıymeti muhamme
neıi iki bin lira veya daha ziyade olan emvalin ihalei kat'iye
leri istizana tabidir. Malın aatıldıiı ıeneye ait devlet verıri ve 
belediye resim vesair bütün masraflar müşteriye aittir. İstiyen· 
lcri yüzde yedi buçuk tcminatlariyle birlikte ihale günü saat 
14,30 da ziraat lıtankasına müracaatları. 1182 (569) 

f'biil R&IP Sahife n 

Senelerdenheri ,.fECRU E edilip piyasamıza 
çıkdıktaıı soqra G iP bastalıiının memleke-
limizde şiddet;ni kaybettiren ve vak-

linde ı. uUanaolar' Gribe yal<:&lanmak 
tan kurtaran 

Gribe Karşı tecrübeli Ve çok müessir 

.EOKALMilvA 
Kaşelerini 

Doktor 

Fa ri Işı 
izmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneler 
Ve Elektrik Tedeavileri 
_ Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fınn 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 1-13 (218) 

EXTRA 

fJ 
~ 

~•~ARQTe~l 
:c.ı. ~SH $1" :E~ .:>: 

Bıçak1an Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERİDÇİLER No. 1 

(1164) 38 -78 ( H 3) • • 

• 
emnı etle kulla ınız 

n1rnldak 
•• •• • • en o uru 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakend~ satış kilosu 1,5 kuruı 

Silindir ve her nevi fevkalade kö11türü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Per invani 
Maiazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

Türkiye Ziraat bankası 
şehesinde11; 
17/4/935 tarihinde kapalı zarfla ihaleleri yapılacaiı 31/3/935de 

Y eniasır 414/935 de Anadolu 8/4/935 de Milli birlik ve 12/4/ 935 
de Anadolu gazetelerinde ilan edilen Yunanlı emvalinin ihale
leri 1315/935 tarihine pazarlıia bırakılmıştır. Sabş gayri mübadil 
bo•osu veya peşin para ile nakten yapılır. Kıymeti muhamme
neıi iki bin lira veya daha ziyade olan emvafüı ihalei katiyeleri 
istizana tabidir. Malın satıldıiı seneye •İt devlet vergi ve bele
diye resim ve sair bütün masraflar müşteriye aittir. JstiycnJerin 
)Üzde yt:di ltuçuk teminatlarilc birlikte ihale a-ünü saat 14,30da 
Ziraat b nkasına üracaatları 1150 (568) 

lzmir enırazı sariye hastan si 
Başta ha betiıı den: 

Hastanemiz için 2000 kilo şeker açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. istekliler şeraiti ırörmek üzere her gün ve kat'i ihale 
ırünü olan 12/5/35 Pazar ırünii ıaat 11 de Tepecikte emrazı 
Sariye Hastanesinde toplanan komisyona müracaatlan. 

22-27-2~7 1149 (548) 

• • • : • • "" .... 4 

• .1 - " '··. • 

Çünkü: 
Krem Pertev senelerin 

cilde yaptığı fenalığın 
en güzel tamircisidir. 

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

Saçları dökülenler 
Komojen Kanzuk 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kcpeklenmesine mani olur. Kom ojen 

.saçlann köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojcn saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, litif bir rayihası vaıdır. Ko
mojcn Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat maiazal rında 
ltulunur. 

Muğla Sıhhat ve içtimai Muave
net müdürlüğünden: 

6,000 lira muhammen bedel ile Muila Memleket hastanesine 
alınacak "Simens Tüto " Marka Rontken makinası 2 Nisan 193S 
Günlemecinden itibaren bir ay müddetle açık eksiltmiye konul
muştur. 2/5/1935 tarihine müsadif Çarpmba ırfinü saat 16 da 
Viliyet makamında ihalesi icra kılınacakbr. istekli olanlann 
şaraitini anlamak için Viliyet Genel meclisine müracaat eyleme-
leri ilin olunur. 10-15-21-26 1049 (499) 

lzmir Muhasebei Hususiye mü
dürlüğünden; 
Bedeli sabika L. 

150 Yemiı çarfııı 42 numaralı maza 
150 " 44 " " 
160 " 46 ,, " 
150 " 50 " .. 
150 ,, 52 " .. 
150 " 54 " ,, 
40 Hisar arkası 9 ,, dükkan 

175 2 nci belediye 19 numaralı maza 
415 1 " " 16 " " 
751 2 " " 20 " " 
225 2 " " 21 .. " 
220 2 " .. 29 " " 
250 l " " 29 " " 
40 Acem hanı arkası 31/33 nu aralı dilkkin 

175 Mezarlıkltaıı 2, 4, 6 ,. " 
270 Keçecilerde 85/87 " ,, 
95 " 95 .. " 
35 Tilkililc sebil yanında 3 ,, ,. 
90 " ,, üstünde S ,, oda 

650 ,, 618 " kahvehan 
ldar~i hususiyei vilayete ait yukanda yerleri yazılı akaraı 

1161935 den 31/5/938 tarihine kadar ile ıene mücldetle icar& 
verilmek üzere 23141935 tarihinden itibare 20 ıfin üddctlt 
müzayedeye çıkarılmıştır. Müzayede şartları görmek iateyealet 
herl'Ün Mubasebei hususiye müdüriyetine ve pey sür ek istiyc • 
Jerin de ihale günü olan 12/5/935 Pazar günü saat 9 daa onbir• 
kadar depozito makbuzlan ile beraber Vilayet encümenine mü-
racaatları. 1196 (570) 

-
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-----Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru 13 nisan-

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

HERMES vapuru 16 nisanda 
)imanımıza gelip yükünü boşalt
tıktan sonra Burgas, Yama ve 
Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

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

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

ERIAND vapuru 2 mayısta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Gdynia, Dantziğ. Gotc
~urg, Oslo Ye lskandinavya 
limanlanna hareket edecektir. 

SAMLAND vapuru 14nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hagc, Dantzig, Gdynia, Gote-
burg, Oslo ve Iskandinavya 
limanları için yük alacakbr. 

)tA TIONAL STEAM NA VIGA 
TION Co. OF GRECCE 
Jzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 30 nisanda 

( Doğru ) N evyork için yük 
alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN r- Garbi Akdeniz için ayda 
'.Lir muntaz am sefer. 

PELES vapuru 26 mayısta 
gelip 27 mayısta Malta. Bar
nlon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

N. ''· 
~r. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCH ELEV ANTE LINIE 

SAMOS vapuru 30 Nisanda 

bekleniyor, 2 Mayısa kadar 
Anvers, Roterdam, Hamburg 
ue Bremen için yük alacaktır. 
ALİMNİA vapuru 8 Mayısta 

bekleniyor Anvers ve Ham
bur~tan yük çıkaracaktır. 

ARTA vapuru 13 Mayısta 

bekleniyor. 16 Mayısa kadar 
Anvcrs, Roterdanı, Hamburg 

ve Bremen için yük alacaktır. 
ARMENT K SCHULDT 

HAMBURG 
NORBURG vapuru 27 ni

sanda bekleniyor. Anvers,Rot
tcrdam ve Hamburg limanla
rına yük alacaktır. 

HANSBURG vapuru 2 Ma

yısta bekleniyor. Hamburg ve 
Anvcrsten yük çıl~aracaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXCELSlOR vapuru 3 ma
yısa doğru bekleniyor.Ncvyork 

Jimam için yük alacaktır. 

EXMINISTR vapuru 19 m6l

yıs a doğru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

-~~~-:-:-~~~~11'" 

Muayenehane Nakli 

Doktor 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şü. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 

RUNO vapuru nisan sonunda 
Londra, Hul ve Anversten ge
lip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

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

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

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

A • em 

VAPURCULUK TÜRK 
ANONİM ŞiRKETİ 

lZMIR ACENTELİGİ 

SAKARYA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam 16 da 
hareket ederek PAZAR-
TESi günleri saat t&da 
lstanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
i'Ünleri 2'alata r~hbmından 
tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA 2ünü ıaat 16 
da İzmire Yarır. 

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

iktidar 
J~ 

l iy r ık 
iN 

Ho ; 0 ta Jetle •. Erkeklerde .... • rı . vakıtsız ih-
tiyarhgm önüne geçer. Sinirleri ku~vetlendirir. Bel ievşek
liğini tedavi eder. Tafsiliit için lstanbul " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flab tso kuruştur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21 - 40 (376) 
''------m·--m11Bawms~a..--. ________ __ 

ALBA JUL YA vapuru 1 
mayısta gelip 2 mayısta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barsclon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

dandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
aliyet kabul etmez. 

Kemal Şakir 
1 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 ,......., - ZF 

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kai antina tram"t"r7 cad
desi No. 596 Tel. 2545 

. - • J•. 
. - . 

~ .. ·~ . . 

Eczacı başı 

S. Ferit 
Kolonya ve 
Esansları 

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

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

isimleriyle onları herkes 
takdirle tanır. 

Bu isimlerle bu kokuları 
kimse yapamaz. Yakın isim
lerle taklitlerimi rcd cd p 

S. Ferit 
isim ve etiketine dikkat 

ediniz. 
Um. depo: 

ef a 
Claha 

vüzÜM haraboldu. 
ÇÜNkİ: ~ 

P f1'6· ~!t. /, "l ~p-~ j?7~ ~ n~y 
~ ~ ~ V!J ~, ~-~ VJ ~J ~ '~ 
~ ~ ~ ~'7M tr~ ~' ~/.2 ~ i 

i'ra.ş J. i ,-,atjı 

kullanmadım 
Jmum Deposu 

Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 
Tic arethanesidir. . 

u+ı;p ~- ~ 

Ecza ı Kemal Aktaş 
KOLONYA VE ESANSLARI 

Eczacı Kemal Ak
taşın 30 senelik koku
culuk tecrübelerinin 
ve kolonya ve esans
cıhktaki mutahassıt-
lığının işte eserleri 

S. Ferit Şifa 
Eczanesi Hükumet sırası 

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

... leylak, akşamgüneşi, 
~amber. D o y ç e Or i y a n t b a n I< 

J)l~ESDNER BANK ŞUBESi 
IZMiR 

MERKEZ 1 : BERIJ !\ 
Almangada 175 Şubesi Meucullur 

Se' maye ve ihtıyn t akçe i 
165,000,000 Rnyhsınnrk 

1' ıirkıyede Şnbelerı: lSTA~BUL ve IZMIH. 

!\1ı · ır.la Şubeleri: KABlRE ve JSKKNDEHIYE 
Hor türlii hankn moaıuelatnı if1' ve knlınl eder 
c Alı!.\lAXYA])A eeyahBt, iknmet, tahsil ve saire için 

en t•hv"" ernıtlr. REGTSTERM.AHK snrılır., (h-1) 

iz mir def ter.darlı~ından: 
İasiıinin Yergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Mesudiye mahallesinde Bornova caddesinde kain 
19 - 21 •ayılı haae tarihi ilindan itibaren yirmi bir gün müd
detle aabbia çıkanldıiından pey sürmek istiyenlerin deftcrdar

Zarif, sabit, 
ince koku 

;\şk, f üsün, 
sehir ve cazibe 
kokuları. 

I 
İzmirin şerefi ol

muştur. İstanbul sa
tıı merkezi Bcyoilu 
T okatlıyan sırası 

Ancstidis magazası 
Bu kokuları kim-

se yapam,yor, yapa
maz, yapamayacak, 
taklit edilemez, isim
leri alınamaz, açık 
olarak yalnız Hilil 

hk tahailit kalemiae müracaatJan. 
14 18 22 26 

eczanesinde aabhr. 
1094 (517) • 

a& ~lsan 1s3s 

.................... ~ ~ .......... , ........ q 

DENIZYOLLARI Göz Hekimi 
iŞLETMESİNİN M. o 1 

Gülnihal Vapuru ıtat re 
B Adres - Beyler Numan 
andırmadan Zade sokağı Ahenk mat-

28 Nisan 1935 Pazar baası yanında. 
30 S 1 Numara: 23 ,, ,, aı 

Saat tam (23) de İıtanbula 
Bandırmadan kalkar. 

Fazla tafsilat için İstas
yonlardan ve İzmir acen
teli v inden malômat alınır. -

Doktor 

A. Hiza Unlen 

Telefon: 3434 
12-26 (229) 

İşçi aranıyor 
Tarsusta Çukurova bez fah

rikası tezıahlarında çalışmak 
üzere 50 kadar İfçiye ihtiyaç 
vardır. 

1 - Dokuma teziahlarıncla 
çalışmıı ve işe vakıf olmalıdır. 

2 - Makinalarımız son sis
tem olduğu için iyi bir surette 
çalışan bir ameleye fazla ka
zaaç temin eder. Fazla tafai
lit ve şeraiti görmek ve 

Kestelli caddesi No. 62 kaydı için 28 Nisan 935 tari-
Doktor Ali Riza \.Jnlen hinden itibaren lzmirde Kara 
DOGUM VE CERRAHI Osman oilu hanında iplikçi 
KADIN HASTALIKLARI Rabeko Politiye müracaat edil-

MUTEHASSISI 
Telefon: 2987 I mesi ilan Ölunur. _____ ... ıiıiıııi __ _, 1-6 (563) 

, ' Anneler çoçuklarınız için ilk mamay 
A e 

LAKTI~ 
ile başlayınız. 

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

LA k • Çocukta hazımsızlık, 

a tIO sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıderır. 

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

Umumi Depo: 

LUTFi KROl\1 
ECZA DEPOS11 , 

Kmkhk, baş •irısı 
ve bilhassa 

SITMAYI 
karşılamak .. 

IÇID 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

alınız. 

MARKA 
Ye 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden soru11uz •eya sizde bir tife alınız 
Her eczanede vardır 

PLATT 
Makina F abrikasıoın 

ı AMDAR ÇIKRIGI 

, 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 


