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Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulab Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

·cum1mri11eti>ı ıre Oımıhuriyet Eserinitı Bekçisi, Sal>aıııarı çık<ır ~·ıyasi fJazete<tir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Boğazlar rejimi 
Genel durumla 
Sıkı sıkıya 

ilişiklidir 
Almanya alabildij'ine silih

Janırken büyük savaşıa yenil
mişleri arasında yeralan Avus 
turya-Macaristan ve Bul2'aris
tan da silihlanmağa hazırlanı
yorlar. Muahedelerin askerlikle 
m,ikJi hükümlerini ortadan 
kaldırmak istiyorlar. Her dev
let, arsıulusal andlaşmalarm 
hükümlerine saygı göstermek 
tartı ile topra klannı koruma 
tedbirlerini istedlği şekilde 
düzene koyabilir. Buna kim
senin itiraza ha'kkı olamaz. 
Ancak, andlaşmalann hüküm
leri bir yanlı olarak kal
dmldı2-ı gün, durum kor
kunç olmağa başlar, Siy~sa 
sal hava zehirlendikçe zehir
lenir. Bugün Orta Avrupayı, 
Tuna çevresini ve Balkanları cid
dilikle düşündüren dava budur. 
Küçük andlaşmayı ve Balkan 
andlaşmasını yapan devletler, 
kendi ıınırlarmda barışın bo
zulmaması için, bugUnkü kuv
•et denkliii•i 2özönünde tut
ına2-a borçludurlar. Pek yakın
da Romada toplanacak olan 
Tuna konfuanıı ile Bükreıte 
toplanması bcldene1t alkan 
konseyinde bu ateşli sorumlar 
rörüşüleceldir. 

Hukuk beraberliii, Türkiye
nin kurtuluı zaferini kazandıiı 
2ündenberi Arsıulusal yöatem
lcrde ( müııaıebctlerdc ) cani 
başla sarıldıtı prensiplerin dai
ma başıada yer almııhr. Bun
dan kimse kuıkulanamaz. Bu· 
nun içiDdir ki silihları kaldıı· 
ma konfcra sında, silihlanma
da denklik direiini ileri süren 
ilk hükumet Tilrkiye olmuştur. 
Delegelerimizin önemle i\zerin
de durdukları tez, üstün kuv
vet savlarnu ( iddialarım ) yık
mak iıtiyen bir tezdi: Hiç 
bir devlet komşusunu ezmek 
için üstün bir kuvvette dayan
mamalıdır. Emperyalizmayı boğ 
•ak iıtiyeıı bu tezimiz küçük 
devletlerin ienel sempatisinden 
kuvvet almakta idi. Bu2ün de 
ıuna kaniiz ki, ıilahları azalt .. 
•ak, barııı sonrasızlaşhrmak 
(ebedileştirmek) için ilk ve son 
ıart, emperyalizmayı kurcalıyan 
tiıtünlük düıüncesini ortadan 
kaldırmaia dayanır. 

Avrupamn gidişi durluğu {is
tikrarı) kollıyan bir gidiş de2il
dir.Uliıslar, silahlanma yarışında 
bulunurken Avusturya - Maca
rist~n ve 8ul~aristanın da si
llhlanma serbestisini kazanma-
ları durumun inceliğini eksilt
nıiyecek, arttıracaktır. Bizi bu
rada en çok ilişiklendiren Nöyi 
ınuahedesinin askerlik hüküm
leridir. Bul2aristan sınırlarının 
iüvcninden kuşkuda C)lamaz. 
Zira ıınırdaılanadan hiç biri
nio Bulgar toprağında gözü 
Yoktur. Yakın komşumuzun Bal
kan andlaşmasında yer alarak 
fCÜvenini bir kat daha arttır
~aıı. kendi elinde iken bn yola 
r•rmıyerek silahlanmak iste
blcıi yepyeni ı.ir durum yarat-
maktan uzak kalamaz. Öyleki 
Bulgar kom~ularımızın Nöyi 
Andlatmasının askerlik bü-
künılerinden ııynldıkları iÜD 
Lozan muahecesinin 23 ünçü 
~•?desile boiazlar rejimini 
k tlırten mukavelenin de yeri 

al .. ıyacaktır. Bu sonucu 
~yabilecek duruma olan-
ı n daha ıimdidea te-
&ı- 4liımeleri yersizdir • 

Timaea: ... Tilrkiye Lozau and-

Bu garistan kaynıyor 
Krallığın 

Varmış 
devrilmesi ihtimali bile 
- Erkinıharhiye hazır 

Eski Yunan kralı ne diyor? 

..ı\Jecl. ii sm·llılmas11ulaıı 1.'oı·1.-ıı

lan Bulgm· ], mlı B01·is 
İstanbul 27 (Hususi) - Sof

yadan gelen haberlere 2örc 
Bulgaristan' da vaziyet karışık
tır. Bulgar zabitleri üç ııruba 
ayrılmışlardır. Siyasi fırkalar 

Sjtİzliden gizliye faaliyetlerine 
devam ediyorlor. Bilhassoı Çan
kof fırkası taraftarları faaliyet
lerini çok 2enişletmişlerdir. 
Makedonya ihtilal komi'csinin 
de tekrar canlandırılması için 
çalışıldığı rlvayct ediliyor. 

Bu~garl tanda lhtilr, 1 
Kazana 

Pariı 27 ( H.R ) - Burada 
bulunan Bulgar siyasi milliyet
çilerine göre, Bulgaristanda 
'büyük bir ihtilal kazanı kay
nam ktadır. Vaziyet böyle gi
der ve kral askeri kulübün 
nüfuz ve tesirinden ken
dini kurtaramazsa krallığın 
devrilmesi ihtimali kuvvet bu
lacakbr. Bugilolük cumhuriyet 
çiler pek kuvvetli değ'illt!rsc de 
son hadiseler onların lehine 
çalışmaktadır. Gene ayni ha
berlere göre, Toşef kabinesi 

'Jlıfevlrnf eslıi başve1d~ {'mıl:of 
Noyi muahedesinin askeri hü
kümlerinin k&ldırılması için ye-
ni bir teşebbüste daha bulu
nacaktır. Bulıar erkanı harbi
yesi daha şimdiden mecburi 
hizmetin iadesine hazırlanmak
tadır. 

-- Soım 4 bıcı sahifede -

enel bir harba karşı 
~-e in bi

diyorlar 
'' me ·ka ın s··r·· ı 

ricikl Çare el birliğidir,, 
Almanya denizaltı gemileri hazırlıyor 

V rsaya y nl bir 
Darbe hazırl•nıyor 

Londra, 27 (A.A) - Dail 
Hcrald ve Nevs Chl'onicle 
gaıetcleri Almanyanın denizaltı 
2emil~ri inın etmek kararı 
hakkında mütalealarını yazmak
tadırlar. Bu gazetelere 2öre 
Alman kararı Vcrsay muahe
desine yeai bir darbe vurmakla 
beraber deeletler arasında 
bahri nkabetin yeniden baı
lanmasını intaç edecektir. 

Rus - Fransız ittifakı 
Paris 27 (A.A)- Rusya bü

yük elçisi 8. Potemkin dün 
B. Lavalı ziyaret ederek halk 
komiserleri konseyinin enelki 
ıünkü toplanbıında tespit edi
len Sovyet hükflmeti aoktai 
nazarını izah etmiıtir. Zaane
dildiiine a-öre Rus elçisini~ 
Hrdetmit olduiu yeni teklii" 

.Mac l>mıalcl ltalyaa geuralleri araBıwla ler mütekabil yardım misakı-
Vaşington; 27 (A.A)- Sabık Bu ıuretle 2eael bir çahımayı nın kat'i metninin kararlqb-

hariciy~ bakana Stimson ıu teYlit edecek lıerhaniİ bir illti- nlmasındaa çıka• müıkülleri 
beyanat!• bulunf!luştur: li.fın önil alanmış olur. Sabık bertaraf edecek mahiyettedir. 

Amerıkanın hır ienel harbe b ._ b. A . ._ b"t afi k V aıiıaifen T1 ( A • A ) -
sürüklenmesine mani olacak a&aa ır mcrı~a• ı ar 1 Mebusan meclisi 465,000,000 
yeiine çare hükumetin diier politikasının kurul•aaını ehem· dolara halli olu deniz bütçe-
devletlerle ciddi ve zeki lair •iyet itibarile ikinci derecede ıini reye koymatlaa kabul et-
teşriki mesaide bulunmasıdır. ıöıtermektedir. mittir. .................................................................................................................................... 
!aşmasını zorla değil isteiile 
imzalamıştı.,, diyerek boiazlan 
ilişiklendiren rejimin Arsıulu

sal değişikliklerden mütee11ir 
olmıyacaiını sanıyorsa aldaoı· 

yor. Türkiye Lozanda, boiaı:
Jarın askerlikten uzak kalma
sını istiyen rejimi onarken o p· 
nün arsıulusal durumunu göz 
önüne almıştı. Bugün o durum
dan pek az şey kalmııbr. Tür
kiye yakın Şarkta banıın ıar
ıılmaz direklerinden biridir. Ba
rış ülküsüne bailanbmızın 6zl6-
iii yıllardır srüdülen Iİyuamı.zda 

ııüaq 2İbİ ıııldar. Bununlabe
raber barıııeYerlik duyız-uınuzua 
derinliji ve kapalılıiı derece
sinde yurdumuzun iÜ•eni•e de 
dei•r Yeririz. Bu iki duiuıam 
birbiriai tamamlar.Yakın şarkta 
ltarııın ya§amaaı Türkiyenin 
iÜvenine baihdır. Bu gerçek 
anlaııhnca yurdumuzun cLtar
dan gelecek sali'J.Dlara karıı 
korunmaıı katlar, boia:dana 
yansızlıiJnı korumak içia de, 
berbanai bir sayqta, çar· 
~ .Mvletı.rim itçenJik 

(faaliyet) ala•ı olmamuıaı sağ
laıalamaia borçluyuz. Muahe
deler, acunun kamuaal düıilnll. 
acun banıınıa yükaek uıilan 
buau ltizden bekliyor.Görülüyor 
ki Nöyi muahedesinin hüklim
leri ve oaun üstünde olarak 
genel durumla ııkı ııkıya ill
ıiklidir. Bu \,ailardan biri çö
zillüace ötekiler de çözülecek
tir.Bunu gZSrmemek, aalama .. k 
banıın auıilarına olarak gütı-
tnitıallz ayayı deiiftiraeie 
çal•.-•k bot yen yonalmakbr. 

••Tke'& :8D.a~ 

Kazanç vergisinde 
Değişiklikler yapılaca 
Bir müstakil saylav yeni Vergiye 

Muhalif olduğunu söyledi 
Ereğll dokuma fabrikası 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ereğliden bfr mcm:cı ra 
Ankara, 27 (Hususi) - Ka- zumunu bildirmiştir. 

zanç ver~isinde y pılacak olan Ereğli dokum 
dej'işiklik layihası Kamutay Fabrika 
encümenlerinde hararetle ıörü- istanltul 27 (Hususi) - Ko 
fülüyor. Müstakil saylavJardan ya Ereglisi dokuma fabriku 
Bere Türker (Afyon) encüme- nın temel kısmı J.itti. Dem· 
nin mazbatasmda yeni Jiyihaya lcısmmın inpaına yakında 
muhalif oldufunu, söylemiş yeni man fİrketi tarafmdan başla 
vcri'iler ihdas edilmemesi lü- onu 3 iincii sayfada. 

Ödemişte Wtün ·ttasıl işleniyor 
- Yazısı albncı sahifede -

Tehlike bUyUyor 

Bu gi&ifle diplomatlar zehirli ıaı •aakeleri ile koauşacakl 
- F ranıız karikatiirii 



~. hHe 2 -
Şehir 

İşleri 
Bugünkü otobüsler 

Atlı tramvaylardan 
Farksızdır 

Belediyemiz modern 
Otobüslerle Kordon 
Nakllyabnı Uzerlne 
Almak mevldlndedlr 
Y ıllardanberi 

0

gürültülü neş
riyatı ve şikayetleri mucip olan 
Kordon tramvayları ifi son 
safhaya gelmiı bulunuyer. Ma
yıs ayının birinci iÜ•Ünden 
itibaren atlı tramvaylar kaldı
rılacak raylan allklllüp atıla

caktır. Şimdi zihialorde yer 
tutaıt aesele bu traaYaylarıa 
yeriae ikam• edilecek nakil 
yaııtasının ne olacafıdır? 

Elektrikli tramvay içi.a ba4-
layan müzakereler elduiu yer
de kalmıştır; daha yeniden ne 
zaman müzakereye ba4lanaca
iı da malüm deiildir. Eier 
Kordon yolunua parke ile dö
şenmesi iıi olıaUllf ltulunsııydı 
atlı tramvaylar bi iki Hac daha 
bu vaziyette çahıacaktı. Fakat 
yol in4aatı rayları• sökülüp 
yeria yük•eltilerek yeniden ye
rine koamaaıaı zaruri kılmııtır. 
Bu zaruret atlı tramvaylana 
kaldırılmuı için temini prt 
koıulan yeni Ye medeni bir 
nakil vasıtunua yerine kon
aaııaı beklottirmeaiıtir. Daha 
açıkçası yeai bir Yuıta temia 
edilmeden tn.mYaylarm kaldı
rılması kararile karıılatılmııtır. 
Denilecektir iri kordon üzeriade 
İfliyen otoblalor medeni bir 
vasıta deiilaidir. 

Evet : Otobh meıleai bir 
vasıtadır. Fakat buırüakü işli
yen otobüalw doiilılir.Bir tlefa 
çalışa• otolMlıler koaforu haiz 
olmadıfı gibi temiz de detil
dir, Nerede kaldı iri nakıl va
ııtaları•ıa ıı•:rri meaul ellerde 
anarıik vaziyette 1Malunma11 hal
kı• ve belecliyuia emniyetini 
kazanmaktaa dlima uzalctadır. 
Yarıa bu eto1'Gıler " doknzdaa 
sonra itl-•yiz ,. , • beı kurut 
el-.ernıiyor 7,5 yapacafız ,. , 
" talebe ve mal6l ıakoatoıu ta
aımayıı" d-iı olsalar bualara 
kartı lı:an•• •ytua ceYabıaız 
olıuaaı. 

Niltayet iclerl kararlarla kea
ılileriae zorlalıı: ~altilir. Ba 
takdirde b=la• tla otobüaleriai 
hattan çekerler ve Kordea aa
lı:il vuıtaaıatlaa mahrum kala
bilir. Bu ~ayn meıul elleri bir 
mukaYele ile bailamak ta müm
kün deiiltlir. Çünki kanun ıe
hirlerde otoltlla ifletmek hakkını 
belediyelere Yermiş ve fakat 
ltu hakkın diior bir ıahısa 
veya şirkete devrine aü1aade 
etmemiıtir. Bu vaziyete ıöre 

belediye otobüs iıletmek hak
kını şu veya bu zata, bu ka
dar müddetle veremez. Vere• 
meyince buırünkü karışık va
ziyet devam edecek demektir. 
Bunun diier bir . manası yüz 
karası dediiimiz atlı tramvay

ları kaldırırken yüz karası 
denmeğe seza kaptı-kaçtı ve 
kıımyon azması otobüsleri ye
rine ikame eylemek demektir 
ki buna biz medeni vasıta de
mekten sıkılınz. 

Şu halde yapılacak iş ne 
olmalıdır? 

Belediye kanunu hak ve sa
lahiyetini kullanarak kordon 
üzerinde otobüs işletmek va
zifesini üzerine almalıdır. Be
lediye bu imtiyazı kullandıiı 
ıün diier otomobilleri o saha
dan uzaklaşhraaıı kanuni hak
kıdır. Yalnıı kanun bakımın
dan deiil halkın istirahatını 
temin eylemek ve bcl~diyeye 
yeni bir ırelir bulmak ba
kımından da keyfiyet üzerin
~e alaka ile durmak lıl'erektir. 

•t>ılan hesaplara ıröre bı:ledi-

V apurlardal Üzüm ve incirleriınizin 
Aylık biletler sa- Standarizasyonu işleri. 

tışı başlıyor 1 Mahsullerimiz standarize edilirk_en . ihra-
Devlet demiryollarınıa tat- } k 

bik eylediii tenzilitlıhalkbilet- catınsekteye uğramasına yer verı mıyece 
1 -

leri çokeyi neticeler verdiiinden Üzüm ve i~ir mahsulünün racak bir p.yiayı ortaya atbklan 
bu usulün deniz yollarında da 1 .israndardizasyon işini tetkik söyleniyor. Güya bu arqbnna-:' 
tatbik ve tecru" besı"ne karar d .. •- - hh la l onunda hu··•~- t " " · e en rtlllUID muta assıs n ar s .. ume , uzum ıncir 
verilmiftir. Dün vapurculuk dün de tetkikata devam et- ihracatını kontrol edecelclDİf .. 
Türk anonim şiretinin merke- mişlerdir. Tetkikat daha bir Dün bazı resmi malcam-
zinden İzmir acenteliğine ge- hafta kadar devam edecektir. lardan aldıiımız malümata 
len malümeta iÖre tenzilatlı Mutahhaısıslar dün beraberle· ıöre ihracat işinde kon-
bir aylık ve iki aylık biletlerin trol rinde ekonomi bakaolıiı ticaret ve saire meV7.uubahs 

deiildir. Mahsullerimiz stan
darize edilirken ihracatın sek
teye uğramasına da mahal 
bırakılmıyacaktır. Bilakis mah
sullerimiz standarize edildikte• 
sonra daha büyük kolaylıklar 
ile ihraç edilecektir. Heyetin 
bilhassa bu noktaları tetkik 
ettiği .de muhakkaktır. 

ıatışına bir mayisten itibaren 
işl~ri ienel direktör muavini 

baılanacaktır. Bu biletler üç bay Salahattin olduiu halde 
mıntakaya aynlmıştır. 

1 inci mıntaka - İstanbul 
Çanakkale dahil Marmara hav
zasındaki iskelelerin kaffesine 
ıamil olup bir aylık birinci mın
taka biletleri I inci mevki 20, 
il inci mevki 15, iÜverte 6 
liradır, 

2 inci mıataka - Birinci mın
taka ile beraber lzmirden Ka
radenizin Samsua iskelesine 
kadar bütün uıraklar araaında 
seyahat hakklDI verip iki aylık 
bilet ücreti l inci mevki 50, 
il inci mevki 42, güverte 15 
liradır. 

3 üncü mıntaka - Bütün pos 
ta vapurlannın işlediii Türk 
ıahiUeriaia umumuna şamildir 
ki bunun iki aylık seyahat üc
reti biriaçi mevki 65 ikinci 
mevki 57 &'iiverte 20 liradır. 

Vapurculuk Türk anonim ıir
keti lzmir acenteliği bu yaz 
Akdeniz. ve Karadeniz sahil
lerini tamamen dolaşmak isti
yan lzmirlileria bu biletlere 
fazla raibet iÖstereceiioi ümit 
etmektedir. Ve önümüzdeki 
hafta İzmir hattına vapurculuk 
Türk anonim ıirketi yeni satı• 
aldıit Aksu vapurunu sür'at 
poıtası olarak Sakaryanın ye
ri•• lcoyacaktır. -
8. Avni Doğan 
Haşcrat enstitüsünde 
C. H. Fırkaıı vilayet idare 

heyeti reisi bay Avni Doian 
cuma günü Bornovaya &"iderek 
haterat enstitüsünü ziyaret et
miflerdir. Bay Avni Doyan 
enstitüde bütün lahuratuvarları 
ııeı.erek tetkik.atta ve ihtiyaç
lar etrafında •örütmelerde bu
luııaaut!ardtr. 

Enstitü müdürü bay Nihat 
İriboz lizımielen izahatı ver
miflerdir. 

Bay Avni Do{an müessese
den ayrıhrken ziraatçılıiın bu 
"ibi ilmi müesseselere dayan
ması lazımıreldiiine ipret bu
yurarak bu :ı:iyaretinden çolı: 

memnun kaldıiını bildirmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Borsaya gitmişler ve üç saat 
kadar tetkikat ve müzakere
lerle vakit geçirmişlerdir. 

Üzüm ve incir mahsulünün 
atandarizasyonu işini tetkik 
eden heyetin tetkiklerinden 
şüphelenenlerin piyasayı karı,tı-

Odalar kongresi 
Hazırlıklara şimdiden başlandı 
Bazı odaların lağvı düşünülüyor 
Ticaret odası ienel katibi 

bay Mehmet Ali, ekonomi 
bakanlığınca Ankaraya davet 
edilmiştir. Türkiye ticaret oda
ları konırresinin toplanacaiı 
bugünlerde ekonomi bakanlıiı 
ticaret ve sanayi odalarının 
durumlarını alakadar eden 
mühim kararlar verecektir. 
Bu itibarle lzmir ve lstanbul 
Ticaret Odaları umumi kitip
leri kongre toplanmazdan evvel 
Ankaraya çaiınlmışlardır. İz
mir Ticaret Odası, odalar kon
ırresi başkanlığına sunulmak 
üzere mühim bir rapor hazır
lamıştır. 

Bu raporda Ege mıntakası 

tüccarının ve müstahsilinin di
lekleri ayrı ayrı maddeler ha
linde sayılmış ve kararlar ve
rilmesi temenni edilmiıtir. 

Rapora zikredilmek üzere 

mülhakat odalarından iıtenilen 
malumat ta . ielmiştir. Haber 
aldıiımıza göre bazı küçük 
merkezlerdeki odalardan bazı
lannın tevhidi de mukarrerdir. 
Bu ıribi odalar, varidatlarile 
devam faaliyetlerine iakan bul
~adılcları için bekleailen ıe· 
kilde faaliyet ırösterememekte
dirler. Bu ıribi odalar ziraat 
odalarile te..hit edilerek ticaret 
ve ziraat odası halinde çalı . a
caklardır. 

Bundan baıka ticaret oda
larının Türkofiı aüesusiyle 
irtibatlıklar da odalar koni· 
resinde görüıülccektir. 

Kaza hükmünü haiz olaa 
ticaret odalarının, Türkofis 
müessesesine esas itibariyle 
yardım etmesi ve istihbarat 
iıinde birlefik olarak hareket 
etmesi faideli görülmektedir. 

Davet 
' İdamlık Battal 

Atlı spor2Mayısta 
Toplanacak 

1 - Atıı ve Atlıspor 

kulübünün Genel heyeti 2 
Mayıs Perşembe &'iinü saat 
18 de halkevi salonunda 
toplanacaktır. 

Dün muhakeme 
edilemedi 
Çeşme yolunda soy&"U&cululı: 

yapan ve adliye n•zarethano
siJJde Osman pehliYanı oldüren 
Dinarlı Battalın nakzaa •uha
kemcsine dün aiırcezalla de
vam edilecekti. Fakat ltu iılaa 

mahkümunuo memleket hasta
hanesinde hasta yatmakta ol
duğu anlatılmıt ve dllnlfma 
baıka bir rne bırakılmııtır. 

Vall Şa,alda 

Vali Geaeral Kizıa Dirile 
dün Şaşala &"iderek o cİYarda
ki köylerde tetkikler yapmıştır. 

Kordonda 
Otobüs seferleri 

ilci iÜD sonra atlı tramvay 
raylannın belediyece Alsancak
taa söktürülmesine bapana
caktır. 

Haber aldıiımıza göre ıimdi
lik ve belediyece kat'i bir karar 
ahnıacaya lcadar Kordonda 
otoblbler iıliyecklerdir. 

* •• 
Şehir meclisi tarafından kal-

tlırılacak atlı tramvayların ye
rine ikame edilmesi düıünülen 
otobüsler iıini tetkik etmek 
ü:ı:ere seçilen beı kişilik heyet 
tetkikatını bitirmiştir. Bu heyet 
otobüslerin veziyeti umumiye
sini, elde edeceiı varidatı ve 
masarifi inceden inceye araş
tırmıştır. Komisyon bu akşam 
kanaat ve tetkikatı neticesini 
meclise bildirecektir. --· Numarataj 
Kontrolü 

Numarataj itlerini kontrol 
etmek üzere aynlmış olan hü
kümet ve belediye memurla
rından yüz kip dün akşam 
belediyede toplanarak viliyet 
istatiıtik direktörü Bay 
Nazimia kontrol iti hakkında 
verdiii izalaatı dinlemiıler
dir. 

Memurlar bu sabah ıehirtle 
kotrol işine baılıyacaklar ve 
üç gün içinde bu iti tamamla
mıt olacaklardtr. 

Tire kaymakamı 
Tire kaymakamı bay Gafur 

mezuaen şehrimize gelmiıtir. 
••••••• 

Karagöle bir 
Tenezzüh 

Bornoyaya ilçıaat mesafede 
buluna• "karaple,, Cuma gü
aü Beraova C. H. partisi baı
kanı !tay Cemal KaYukçuoilu
nun idarHiado o• beı kifililı: 
bir ırrup iÜzel bir tenezzüh 
yapm1flardır, HayYanlarla sarp 
dailan qarak Karaiöle &"idea 
bu Jıl'UP illlüa tabii iÜzellikleri 
ve tem bavuıadan iyice iıti
fado et.itler ve Bornova be
lediye bqkaaı bay Fehmi Yi
p ile poıtacıbqı bay Müfi
ılia be .. r kiloluk ltirer kuzu 
yemek auretile köylülere dama 
dedirttiklerini Hvinçlo haber 
aldık. 

Poet. ve telgraf lflerl 
Hükimet Poıta ve T eliraf 

•erkeziain iCCe ona kadar 
açık balundurulması için ya
pılıaakta olan baı:ırlıklar bit
mİftir. Mayıs birden itibaren 
rece ona kadar mektup ve 
telırraf kabul edilmeie bafla
nılacaiı haber alınmıştır. 

yeain lı:ırk elli bin liralık bir 
ıeraıaye ayırması senede ken· 
disine yirmi bin lira kadar bir 
ıelir temin edecektir. Bunu en 
fena hesapla on beş bin, hatta 
on bin lira ya indirmiş olsak 
yine aynlacalı: sermayeye nua
ren otobüs işletmek belediye 
için karlı bir iştir. Karına ila
veten Kordon gibi İzmirin en 
güzel yerinde Cll temiz ve mo • 
dern otobüsler iıletmesi onun 
manevi ıerefini de yükseltec.!k 
bir hareket olacaktır. 

2 - Şimdiye kadar ya
zılan üyelerle bundan sonra 
yazılmak istiyenlerin yıllık 
aidatı olan on lira ile bir 
defaya mahsus olan on lira 

duhuliyeyi kulüp mutemedi 
Şerif Riza haleflerinden bay 
Salihattine vererek makbuz 
almaları rica olunur. ( Bay 
Salihatinin adresi: İkinci 
Kordon Şaphane sokak 18 
No. ). 

ELHAMRA J. Milli Kütüphane sinemasında 

Tramvaydan açıkta kalan
lara yeni bir iş mevzuu arana
caktır. Belediye bu mesele 
üzerine korkmadan ve ürkme
den yürümelidir. Sermaye me
selesi bir kredi iti sayılabilir. 
Belediyeler bankasının kefaleti 
temin olunarak otobüsler dört 
sene vade ile alınarak işin 
karile ödenebilir. Buırnn kadar 
hesaplı ve isabetli bir işi ça
lışkan reisin, şuurlu meclisin 
asla ihmal etmiyece&"ini ümit 
etmekteyiz. 

~- C>cako.ı!>Ju. 

3 - Bayanlardan' yarım 
ücret a ınacaktır. 

4 - Toplantıya lıl'elecek 
arkadaşların makbuzu bir
likte getirmelerini dileriz. 

Atı• ve Atlıspor 
kulüp kurucuları 

İhracat evlerinin 
Adresleri 

Türk ofis Ankara merkezi 
bütün ihı acat evlerinin adres
lerini ve muamele yaptığı •ad
deleri iÖsteren bir broşör ha
ıırlamaia başlamıştır. Ticaret 
odası, lzmirdeki ihracat tücca
rının adreslerini ofi9İn Ankara 
•*rkezine ıöndermiştir. 

2 büyük ve değerli filim iÖrmeie haztrlanınız 
1 - Beyaz perdenin epiz ve ilihi yıldızı 

BRIGITTE HELM 
Tarafından büyük bir muvaffakiyetle temsil edilen 

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

2 - Sinema aleminin 3 deierli sanatkarı 
Gary Grant, Rosita Moreno ve Franccs Drake 

Tarafından Fransızca sözlü olarak yapılan 

Avlanan Gönül 
Neşe ve eğlenceli, çok Jıl'Ülünçlü komedi 

Seans 
CASUS KALBİ 

16,30 - 19,10 - 21,50 

saaHarı : 
AVLANAN GÖNÜL 

15 - 17,50 - 20,30 

.ıea Nisan 1esa ------· Kültür 
Hareketleri 

·~-----•• 
( )ğreten ler Bitiği -Halkevindc bir toplanh 

Köy muaJliminin rolü 
İzmir Halkevi, İsmet İnönü

nün, açılma söylevinde dediği 

ıribi yalnız bir kültür kaynağı 
olmakla kalmıor, ıoayete ve 
bütün kurumlara ait düşünce
ler, istekler, ihtiyaçlar o salon
da en genİf bir serbesti içinde 
konuıularak kararlara bailaaı
yor. 

Bu çalışmalar, ıssızlık yerine 
verimler ve hareketler doiu
ruyor. Perşembe ırüaü akıamı 
bu bakımdan, İzmir Halkevi 
en hareketli ve ıtıklı ıecele· 
rinden birini yaşadı. 

İzmir ö ,lretenler birliii ida
re heyeti bu toplantıyı hazır
ladı, üçyüz ö&"retmen de buna 
en canlı ve hareketli biçimini 
verdi. 

Bu toplantıaın amacı şu iıli? 
Son yıllarda en sıcak hal saf
hasma giren ve önümüzdeki 
halle partisi kurultayında ko
nuşulacak ilan ilk tedrisat 
işinde, büyük kurultaya İzıair
den gidecek üyelere İzmir 
öğretmenlerinin öğütlerini bil
dirmek, ilk tedrisat işini bu göz
dea yoklamak ve bu bakımdan 
gerek isteklerde gerek mü
dafaada bir a-örüş ve ihtiyaç 
birli~i yaratmaktı. 

Toplantıya İlbay general Ka
zım Dirik, İzmir C. H. P. baı
kanı Avni Doian ve diier 
üyeler ça(ırılmıı bulunuyordu. 

lşıklann dört taraftan par
lattığı büyük salon iÜzel bir 
surette Üzerleri çiçek dolu ma
salarla süslenmişti. Çokluk, 
ışık, hareket salona dikkatı 
çeken bir ırörü vermit bulunu
yordu. 

Tam saatinde salonun ıü
rültü•ü birden sustu. İlkönce 
ilk tedrisat inspckterleninden 
Emin Ataç ayaia kalkarak, 
köy mualliminin devrim için
deki rol ve i'çimenliğini güzel 
bir surette anlattı. 772 bin ki
lometre murabltaı üzerine ya
yılan büyük yıiının sosyal ve 
kültür bakımından kalkınması 
yükünü üzerine alan varlık köy 
öiretmenidir, dedi. 

Köy öiretmeainin ihtiyaçla· 
rından lı:onuıtu. İkiaci defa 
Ferit Oiuz Bayer ıöz aldı. 
Ferit Oiuz ilk tedrisat İfİni 
bütün olarak ele aldı. İddia
larını döküaanlara bailıyarak 
ilk tedrisat hakkında devri•İn 
ortaya attıiı prensipleri, ilk 
tedrisat iıinin derin ehem
miyetini, meselenin bü
tün olarak ele alınması li
zımieldijini ıüzel bir surette 
anlattıktan sonra muallimin 
kültür ve sosyal rolü üz:rinde 
durdu ve en devirme yılı içia
de muallimin başardıklarını ra
kama dayanarak canlı bir su
rette anlattı. Sözleri düşündü
rücü bir hava yaraUı. 

Bundan sonra Balçov• 
b°' okutanı Cemal söz alarak 
bir öiretıaenin okula dışıotla 
ve köyün sosyal ekonomik, 
idari ve kültürel hayatındaki 
rolünü çok iyi canlandıran bir 
ıöylev söyledi. 

Bundan sonra hakimiyeti mil· 
!iye baş okutanı, hazırladıi• 
tezini izah etti. Bu tezde kıy· 
metli va mühim noktalara do· 
kunuyordu Bundan baık• 
öğretmenlerin ltir çok mesleki 
ihtiyaçlarını ortaya atıyorılu. 
Bunu şu suretle anlatabiliriz : 
. ~ - .. lık okula ö&"retıaenle· 
rının yuksek okulalarda oku· 
yarak okutma imkanları ve· 
rilmesi. 

2 - İlk ö&"retmanlik te bir 
ihhsas işidir. Her okumak yaı· 
mak bilen ve bilgi sahibi ola11 
bu işin hakkından ıelemeı. 

Nasılki hasta bakıcılar dok· 
torluk, arzubalcılar avukatlık 
yapamazlarsa, ilk okutekaik Y• 
metodunu kavramayan da öi'• 
retmenlik yapamaz. İlk devir· 
lerde bu iti esirler yapıyordll· 
Bu yüz. yılda yalaız uzm~nl~~ 
yapar. ilk okula işi asıl Itır ıf 
tir, dedi. 

İhsandan sonra ilk tedria•1 



aa Nleaa ıess 
eı.:_ ·------
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Biraz da 
Beni dinleyin 

• • Saadeti buln1ak için 
Herkes mesud olmak ister. 

Neşeli bir hayata kavuşmak 
için çırpınır. Bundan daha meş
ru, daha temiz bir dilek olamaz. 

Bu kadar çok sevilen, aranı-
lan saadet nedir ? Bunu riyazi 
bir katiyetle söylemeğe imkan 
olsaydı yeryüzünde betbaht in
san kalmıyacaktı. Bununla be
raber bilinen bir hakikat \'ar
dır : Saadeti de, betbahthğı da 
btt çevrede bulmak ~abildi~ : 
Büyük, küçlik, zen~ın. fakır, 
ilim ve cahil tanımıyan bir ~ar
hkbr o .•. 

itleri tıkırmda giden, salta
nat içinde yaşayan zcnıinler 
ıörürsünüz ki yüzleri iÜlmez. 
Ne~~ •edir bilmezler. Dai' 'ba
ımdaki kulbcsini ıalcrak kah-
kahalarla çınlatan bayattıtn 
yalınz zevk du} an fakirler ek
aik deiildir. Bu tezadı yaratan 
tabiatın kendisidir. İki varlı
im yaradılışlarındaki ayrı-
lıklardır . E tr a fı n ız a ~öz: 
ırezdiri11iz : Nice şaıılacak 
la•halar iÖreceksiniz:. Kimi 
ıece sründüz cabaladıi'ı halde 
bir türlü saadete kavuıamaı. 

Kimi onu her zaman yanı11da, 
kendi Yarlı(ına karışmış bulur. 
Bu ıoauncular için saadet, ıü
.ıellilc, zeki ıribi tabiabn l>ir 
Yerıiıidir. Yani karakterlerini 
yapan varlıj'ın kendisidir. ute-
kiler içinse saadet bir piyanıo 
ıibidir. Yüzbiade ancak bir ki
ıiyi seYindirc• bir piyanıro ... 

Psikoloilara ıöre saadeti de 
ltetbahtlıiı da yatan biıiı. · 

Bu biraz da telkin itidir. 
Beden terbiyeaine sarfettiii
miz ihtimamı ruhiyatımıı için 
.le sarfettijimiz, aym efonı 
yaptıi"ımız a-üa saadeti bir pi-
yango olmaktan çıkarmıı olu
ruz. MHut olmak içia yeiı 
Yerici 9eylere dütm•n olmak 
prttır. •• EmUe Deaıhaael,, an 
balını nasıl yaparsa in... da 
ıaadctini öylece yapar, diyor. 
]an-jak Ruso'ya iöre 111aacleti 
kendi içi11de elcmiyen adamı• 
onu uzaklarda aramHı beylau
dedir. ,, 

Bu iki fikirde de h&ynk 
hakikatlar saklıdır. Saadeti 
yapan insanın kendisidir. Oau 
dıı çevr&•izde aramada• içi
mizde yaratalım. 

Rochefoucauld bu inanı daha 
derialeıtirerek diyor kl: 
.,Saadet bir hldise detlldir. 
Bir kaltiliyettir. 11 

Okurları•, biraz da it• aö»
lerin ifade ettiği ırerçefi kendi 
•efsiaiıde tecrübe ediniz. Siair
lerinizi, mane"riyatı111ıı yeise 
kartı ailihlaadırıa. Saadeti l:m
lurH•uı. 

Krallığa mı dönüyorlar? lzmitte 
••••• 

Vilayetin yıllık -
B. Çaldaris "Rejim kavgası yoktur,, Bütçesi 

Diyor - Sabık kral Jorjun hazırlığı IZMİT 27 ( A.A ) -
meclis çalışmasına bitirmiş ve 
daimi encümen üyelerini seç-

Paris, 26 (A.A) - Eski Yu- so:ıra aşağıdaki beyanatta bu- ı 
nan kralı Jorjun yakmlumdO\n Junmuştur: 
biri şu beyanatta bulunmuştur: Malum olduğu veçhile cum-

lkinci Jorj'un menfasınd;.n huriyct rejimi 25 Mart 1934 
çıkmak ve tekrar Yunanistana 

dönmek için karar vermiş ol
duiu hakkındaki haber her 
türlü asıJ ve esastan aridir.Kral 
bu maksatla kral taraftarlarının 
her han2i bir miting aktetmiş 
olduklarından haberdar de(il
dir. 

Paris 26 ( A.A ) - Yunan 
mahafili yakında müessesan 
meclisi halinde toplanacak 
olan parlamentonun inikadın-

dan evvel eski kr•lın Yun"a-

etmiştir. Hükümet şu fikirde
dir ki. rejim meselesi fırkalar 
arasında her hangi bir kavla 
mevzuu teşkil cclemez. Fırka
lar arasındaki kavgalar rejim
ler için ortaya düımanlar çı
karır. İster krallı bir cumhu
riyet isterse kralsız bir cum
huriyet olsun rejimin siyaHsı 
fırkaların değil bütül fırkala
rın menşei o!:ın Yunan mille
tinin ekseriyetine istinad et
mesi lazımgelir. 

miştir. Vilayetin bu yılki büt
çesi 670,000 lira olarak tesbit 
edilmi~tir. Mcctisi vilayet köy
lüsünün her derdini karşdıya
cak bir birlik kurulması ve ycr-
ıiz: bulunan halkevine beş bin 
lir~ yardım edilme.sini karar-
laştırmıştır. 

İzmit 27 ( A.A ) - Mıntıka 
bisiklet kurumu bu yıl yapıla
cak olan büyük müsabzkalara 
bir teşvik hn.zırlığ'ı olmak üze
re 192 kilometrelik bir yarış 
tcrtib etmiştir. Bu yarış arız.alı 

yollarda yapılacağından dört 
mıntakaya ayrılmıştır. 

Heyeti vekilede 

Son zamanlarda vukua gelen 
caniyane hadise dolayısilc or
taya çıkan acil milli meseleler 
halledildiği ve Yunan milleti 
sükun içinde serbestçe ve so-

nistana dönmiyece~ini tasrih ğuk kanlılıkla hükmünü vere- Ankara 27 ( Hususi ) - Hc-
ctmektedir. bilecek bir hale 2'eldiği zaman yeti vekile toplandı. Bu top-
8. Çaldarlsln beyanat. Yunan hükumeti milletin büyük lantıda bulunan dış işleri ba-

Atina, 26 ( A. A ) - Atina ve mühim bir kısmı istediğ kanı bay Tevfik Rüştü Aras 
ajansı bildiriyor: B. {"aldaJ"i.~ takdirde, her türlü fırka rabı- seyahatı etrafında uzun izahat 

Yunanlı kral tara~arlarının tarihinden beri Yunanistap- talarından azade bir halde bu- vermiştir. 
Paristeki içtimalanaa müteal- da hükiim sürmekte 'Ye bure- lunacak olan millete bu mese- Habeş- Türkiye 
l k 1 b. l k ti d J

0

İmi bütün siya~al fırkalar kabul ı · t kt k t" t d i 0 an ecne ı mem e e er e eyı arze me e a ıyen ere - l·tanbul, 27 (Hu•us-ı) _ İlk 
ve teslim etmektedir. Şimdiye k · ş ~ '" 

intiıı:ar eden haberlere muka- d v • A ·ım düt ctmiyec tır. ur ası muhak- Habec maslahatıüzarı buaün "' kadar rejimia eiıştırı esi y • 

bele olmak üzere baıvekil mu- meselesi ınevzuubahis olma- kaktır ki Yunan milletinin ve- şehrimize geldi. Beyanatında 
avini general Ko ndilis hafvelcil mtşbr. Hüküm et milli meclisin recei'i hükme berk es hürmet Türkiye ile ticrret anlnıması 
bay Çaldarislc göriiştükten toplanması için intihabat ilan edecektir. yapılaca2ını aöyledi. 
................................................................................................................................................................................. 

Kadın Mürahhaslar 
Atatürk tarafından kabul edildiler 

Ve İstanbula döndüler 
Ankara, 26 (A.A)-- Araıulu-

1al kadınlar konıreai aamına 

kırk kişilik bir heyet bu sa
bahki ckıpreslc şehrimize srel
miı ve durakta kadın ıaylav
larııaızla, belediye meclisi kadın 
llyeleri, belediye batkan •u
aYiai, cmaiyct müdürü ve dıı 
iıleri bakanlıiı protokol memur
luı tarafından kartılanmıştır. 
Heyet üyeleri•• ıehir ıezdiril
miı, lımetpaıa enatitiiıü, Halk 
eyi ya Ziraat enıtitilsü ziyaret 
olunmuıtur. 

Dıt itleri bakan Yckili bay 
ŞUkril Kaya öile lıtü heyet 

azası ıerefine Marmara köı
künde bir öilc ziyafeti ver-

miıtir. 
Atatürk tarafından ka-
bul edlldller 

aa) kadınlar koagreai murah
hasları Ye Balkan antantı eko
nomik konseyi üyeleri bugiln 
saat 16.30 da Reisicumhur 
Atatürk tarafından kabul edil-
miılcr ve Çankayada verilmek
te olan çayda bulunmuşlardır. 

Ankara, 26 (A.A) - Balkan 
antantı ekonomik konseyi üye-
leri bu akıamki ekspresle ha
reket etmişler ve durakta 
konsey l;?aşkam bay Hasan 
Saka ve Türk murahhasları ile 
dıt işleri bakanlıiı namına ıe
la•lanmıılardır. 

Ankaradan döndüler 
fstanbul, 27 (Hususi) - Arsı 

ulusal kadınlar konireıi mu
rahhasları buıün Ankaradan 
ıreldiler. Murahhaslar Anka-a
dan hayranlıkla bahıediyorlar. 

Fatihte 

Bu maç da bitmedi 
Her maçlarında kavga ve gürültü 

Eksik olmıyor 
lstanbul 27 ( Hususi) - Galatasaray iJe lstanbulspor talcımJan 

araaındaki ıılt maçında Galatasaray O - 2 ıralip vaziyette iken 
ıstanl'tulsporlulann üçüncü 2"olü kabul etmek istememesi yüzün
den gürültü çıkmış ve maç bitmemiıtir, Galatasarayın hükmen 
galip ilan edileceği muhakkak gibidir. 

Kamutayda Münakaşa 
I~konoıni hakanının beyanatı alkışlandı 

Ankara, 22 (Hususi) - Kamutayda deniz yollarına verilecek 
olan 10 milyon liralık tahsisat meselesi iÖrüşülürken uzun mü
nakaşalar oldu. Bay Hüsnü Kitapçı l'C bay Mazhar M°üfit söz 
almışlardır. Bunun üzerine Ekonomi bakanı uzun süren bayanat
ta bulur.ımuş ve alkışlanmıştır. 

••••• 
Kazanç vergisinde 

Değişiklikler yapılacak 
müessese ve teşekküllerini ııeı
mişler ve Sovyet Rusya ya
bancı kültür münasebetleri 

Dlnçedam Ankara, 26 (A.A)-- Araıulu-
~···•••••• ••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bir işçi kuyuda öldü 

lıtanlı.ul 27 (Hususi) - Fa
tihte Mehmet adlı bir işçi ku
yu temizleairken çöküntü altın
da kalarak öldil. 

- Bn!ifnaıı b11mcl svlmedt -

nacaktır. Bu maksatla 20 vaıon 
demir malzeme ~elmiştir. Falt
rika elektrikle işliyecektir. Bu 
fabrikanın yanında bir ele kola 
fabrikası kurulacakhr. 

cemiyetini ziyaret ederek Sov
yet ilimlerile 2örüşmüşlerdir. 

inıpoktererinden Rauf inaa 
ayaja kalktı. Eyi hazırladıiı 
tezini açık bir dille güzel bir 
aurctte anlattı. Sözleri ilk ted-
riaah bütün olarak ~ıe almıt 
bulunuyordu. 

Buau bir çok bakımlardan 

tetkik etti. ilk öi-retmenlij-iıı 
ltir meslek olduğunu ve bunun 
ilmi lcıyınctlere dayanan bir it 
lıtulunduiunu bu yönden yalnız 
yetişenlerin bunu başara bile
c:eiini ve sosyetenin yarını ha
zırhyan fertleri sosyete için iyi 
ltir varlık yaphiını bu itibarla 
bunun cereyanından bir devlet 
İti ile hem memleketin korun-
ınas!, sanayileşmesi, yolile örül
mesı ... Gibi devletin birinci de-
recede bir işi olduiunu aalattı 
re öiretmenlerin kendi itleri 
İçinde bugün lcar4ılaıtıklan güç
lükleri teker teker aaydı. Söz
leri derin bir teıir yaptı. Rauf .. 
tan sonra daha iki arkadaf · 
söz aldı. 

En son C. H. partisi baş'kanı 
hay AYai Doian ayağa kalktı. 
Heyecanlı idi. 

• u ArkadaıJarın söyledikleri 
bır k~t'iyct riyaziye haliwdedir, 
decli. Öiretmenlerimizin sosyal 
•e ar~ i~nde daha fazla re-

f ahe kavuımaları için, fırka 
keadi içinde bir cncüme• ku
rarak araştırmaktadır. O, öi
retmenliği bir meslek olarak 
onaylamışbr. 

Türkün asıl davası daha so
na ermemittir. Bugünkü top
Jantulan çek kıvanç duydum. 
Dedi. ArkadaşJardan ikinci \,ir 
toplantı daha yapmağı arzu 
ediyorum. 

Siz fırkanıa terbiyeyi pren
sipleri etrafında ki düşüncele
rini bize verir ve ltizi, iyi dö-
kümınlarla kongreye yollamış 
olursunuz. Arkadaşlara sevıi 
ve sayııımı sunarım. Bay Avni 
Doian alkışlarla yerine oturtlu. 

En sonra General Kazım Dirik 
aöz aldı. Mutat co,kunluk ve he-
yecanile güzel bir söylev söyledi. 
Birçok yerlerinde alkııların 

kestiği bu söylev dinliyenler 
üzerinde derin bir esir yaptı. 
Son cümleıi allu~larle biten 
bu söylev toplantıya son ver-
miş oldu, Bu ~ece herşeyi 
içine almış bulunuyordu. Ora-
da, hem dilek, hem öğüt, hem 
fikir ve hem de her ıeyin 
gıdası olan ve en çok kendini 
iı?'Österen heyecaft vardı. 

* * * 

Moskova ziyareti 
Moskova 27 (A.A) - Türk 

misafirler dün de MoskoYa 

Akşam Türkiye elçisi Vasıf 

Çınarla birlikte İzvcstiya mu
harriri Buharnu ziyaret etmiı
lerdir. 

TAYYARE SİNEMASI 
Bugün senenin en büyük sinema müsameresi 

Frınsız akademisi azasından PIERRE BENİOT'nin şaheserinden alınan 

Mevsimin en zengin, en bUyUk, en muhtefem fllml 

MOSKOV A GECELERi 
ANNABELLA .. HARRY BAUR - SPiNELLY 
GERMAiNE DERMOZ - t>. RiCHARJ) \ViLlJ\'I 
Gibi en yüksek Fransız artistlerinin temsil ettikleri ve ROD SANDOR ve 

DİMİTRIEVİCH çıgan orkestrclcri ile NAPOLİTEN şarkıcılarının iştirak 
ettikleri ve bütün lzmir halkının göreceii 

Musiki - Afk - Heyecan - Harp - Hayat fllml 

Ayrıca FOKS dünya havadisleri [Türkçe sözlü] 

SEANS SAA TLARl : 
Her2ün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe 13 • 15 tlllebe seansı 
Cuma 13 ilave seans 

Hergün son 21,15 ıeansı ( ucuz HALK 
ıeusıdır. ) 

DİKKAT: Fi atlar 25 - 35 - 50 kuru tur. 

Dünyada 
Neler oluyor? 

Prens Bibeskonun 
1 ayyaresi 

l', ·r ıı . Hibeslw 

Konya, 26 (A.A) - Prens 
Bibeskonun tayyaresini Roman
yaya ~ötürmckle olan tayyare
cının tayyaresi .sakatlanarak 
istasyon civarına düşmüştür. 
Rakip:erine birıey olmamıştır . 
Tayyare cemiyeti tarafından 
izaz edilerek Selçukpalasta mi
safirdirler. Hükumetimiz ve 
tayyare cemiyetine beyanı te
ıekkür etmektedirler. 

Gumu, fiyat. 
Nnyorlc, 26 (A.A) - Ame

rikan iÜmüş mustabsillerinin 
lcanaatma göre, dünya ıümüş 
piyasasının yülr.selmesi Ameri
ka hazinesini gümüşün bir on
sunu bir dolara satın almaya 
mecbur edecektir. 

Berllnde bir konser 
Berlin 26 (A.A) - Altı ay

dan beri ilk defa olarak maruf 
musikişinas bay F eliks Fürt
vayngler, dün akşam filarmo
nik orkestrayı idare etmiştir. 

Avusturya istikrazı 
Viyana, 26 (A.A)- Hükumet 

yüzde beş buçuk faizli ve 25 
senede kabili itfa bir iş istik
razı akdine karar vermiştir. 

19aris esham borsasında 
Paris, 26 (A.A)-Esham bor

sasının dünkü vaziyeti pel o 

kadar memnuniyete şayan de
j-ildir. Esasen muamelesi az 

olan borsada bir talom kim
selerin elJcrindeki esham ve 
tahviJitı paraya çevirmeleri, 
lcompartimanların ek11erisinin 
fiatJarında tenezzüle bais ol
muştur. Bununla beraber bu 
düşüklükler fazla ehemmiyetli 
deiildir. 

Amerlkada para 
basmak ı,ı 

Londra, 26 (A.A) - Ame
rika hükumetini• para basmak 
hakkını ili• eden kararı üze
riae ıümüş fiatmda i'örülen 
tercffü dün kıyrnattar satın 
alma faaliyetinin artmasına ba
İJ olmuştur. 
Lehlet•n hariciye nazırı 

Venedik, 26 (A.A) - Bu
rada bir müddettir istirahat 
etmekte olan ve reçenlerde 
İtalya dışarı işleri müsteşarı 
B. Suviçle ~örüşülen Lcistan 
dışarı işleri bakanı B. Bele 
Viyana yoluyla hareket etmiş 
ve hareketinden eYVel Lehista
mn Roma sefiri ile uzun bir 
mülikatta bulunmuştur. 

Fransız toprağı 

üzerinde 
Paris, 26 (A.A) - Hava it

leri bakanlıiının bir tebliiine 
göre Şimali Şark hududundaki 
memnu aıntakalar Ü%erinde 
sık sık vukubulmakta olan ec-
nebi tayyare uçuşları dolayısile 
lüzumlu •ütün hava inzibatı 
tetbirleri alı-t_bı. 
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- 32-

Erkul un kalbinde iki kad1n .. 
İki sevgi çarpışıyordu 

Kardeıinin adı kalbine yu- zevk kadnu yalnız bu hevesi 
muşak bir teselli akıttı !. Acı- duyurduj'u için onu almıştı. 

larını dindiren de o değilini Gençlik heveslerinin ilerisinde, 

Tuna konferansı için 
Almanyanın beş sualine ltalya 
Hükiimeti ayrı ayrı cevap verdi 

Balkan 
Konseyi 

Paris 27 (Hususi}- Bükreş• 
te toplanacak olan Balkan kon
seyine büyük ehemmiyet verili
yor. Ba toplantıda emniyet mi-

idi ? Yine oaun için değilmi- san'at aşkından başka bir aşk 
di ki Ferit gibi bir belayı ba.. olacaiına inanamıyordu!.. Şim-
şına baş belası etmekten çe- di bUtün geçmişi gözleri önün-
kinmiyordu. Elini kaldırdı şa- den ıeçiyor, arna ile acı 
kaklarını sıktı. Sıktı. Beyni da- münakaşaları, sonra kardeşi-
ğılacak gibi atıyordu.. nin kocasının evine 2'idişi, 

Erkulun kalbinde iki kadın, babasının ölümü, eline geçen 
iki sevgi çarpıyordu ! Ne olur- para ile Avrupada tahsilini bi-
sa olsun Arnayı feda etmiyc- tirmesi, büyük san'atkirların 
cekti. Şimdilik onun F eridi takdirle-ri, Pariı sanayi serı\-
ayutarak Kayayı tutmasına ses sinde ilk eserinin uyandırdıit 
çıkarmıyordu. bUyük takdir ve hayranlık ve 

Aama, en son aralanna ıi- nihayet ana yurda dönüı.. Sü-
recekti. O halde aetlen ıuıu- tün o a-eçmit günler bugün bu 
yordu. En acı rerçeji Kayaya acıyı duyurmak için olduktan 
ıöyliyemiyor, onu kendinden sonraL Ama, Özer, ben ve 
uzaklaştıramıyordu.. Kaya, zavallı yerini bulamıyan 

Suçlarını dinliyen bir dindar bulamıyacak olan ebedi çapra-
iibi baıını önüne cidi.. şık duygular!.. 

Söylemek ienç kızın tutun- •*• 
mak istediği deıteii• ne kadar _ Hayır, hayır, olamaz. Şa-
çürük olduiu•u bildirmek bir ka ediyorsunuz değil mi baba?. 
anda batını döndürmek, onu _ Şaka mı? Bilakis pek 
yerdenyere çarpmaktı. Kaya ciddi söyliyorum Ama ile mu-
çapraşık duyplannı bu aşk hakkak evleneceğim o da 
Ye bu heyecanla yazmış ve sCSz verdi, nişanlı sayılırız .. 
söylemişti. Kaya '>ir iskemleye yıkılır 

Onun ideali oldukça ıenç gibi düştü. 
kızın ruhuaa başka bir heves _ Nişanlısı nişanlısı! Fakat .. 
dütmiyeceiİ•İ biliyordu. Fakat Şey! Of bu çok feaadır .. 
bir a-ün ! .. O a-ün artık onu gö- Ferit kendini a-üç tutarak 
remezse !.. Genç adamıa du- suratını astı!. 
.takla?ı bıçak yaruı almış ri- _ Bunda olmıyacak ve şa-
bi ırerildi... Ölüm l Bu temiz şıracak ne var ? Evlenmek en 
aıkın üıtüne si• siyah iki ka- tabii bir hak olduiunu bilmi-

Roma, 26 (A.A)-Tuna kon- yardım misaklarınada mı isti· 
feransı hakkında Almanya nat edecektir? 
aşağıdaki beş sualı sormuştu: İtal}•anın cevabı şu olmuş-

tur: 1 - Ne için Avusturyanın 

komşusu olan İsviçre ve orta I 
Avrupad11 Fransa kad:ır men
faatları olan İngiltere proto
kolda zikredilmemişlerdir ? 

italya şu cevabı vermiştir: 
İsviçre bitaraf bir memleket 

olduiundan bir karşılıklı yar
dım misakı akdedemez. İngil
tereye gelince, bu devlet lo
kamodakinden başka herhangi 
bir taahhüde girişmekten imtina 
etmektedir. 

2 - İngiliz - Fransız - İtalya 
istişari misakı Tuna misakının 
akdinden sonra da meriyctte 
.kalacakmıdır ? 

İtalya şu cevabı vermiştir ; 
- Almanyada dahil olduğu 

halde bütün alakadar devletler 
ademi müdahale misakına İ§tİ
rak ederlerse lngiliz - Fransız -
italyan istişari misakı nihayet 
bulacaktır. 

italywı l>rı.~vekili lılııssolini ı·c 
hm·iciyc ttaeı n ltf. Su viç 

- Mukavelenin prensiplerini 
teminat altında bulundurmak 
için hususi misakların akdi tav
siye edilmiş olmakla beraber 

3 - Ademi müdahale misa
kı ademi müdahale taahhüdü-
nfln tarifi ile iktifa edecekmi- keyfiyet akitlerden her birinin 
dir, yoksa mutlaka karşılıklı kararına bırakılmııtır. - ....... . 

Alman bahriyesi 
nat geriyordu. Göz kapaklan yecek kadar da çocuk deiil-
tlüştü, o Yakıt dedi. Zavallı kü- sin.. Yeni tahtelbah·rıeri L ndra'da 
çük HYa"İli, dudaklarını yakan Ben kaç yıldır seni düşü- k J 
ilk erkek n•fe•İ•İn hatırası s•- nerek bu hakkı 1cu1ıansıadım, Büyük heyecanla arşı annııştır. 
na beni d6ttindürccek, o baı Annenin yerine ielecek bir sr • • • • • 
döndürücü uçurumun keaannda kadınla uyuşamaz, birbirinizi Londra, 27 (Hususi) - Ber- Bu iCmiler Elbada bulun-
ıev~eycn kollann dünyada hiç çekemiyerek dirliiimiz bozu- linden İngiliz gazetelerine makta olup tecrübelari yapılı-
bir erkeiia yükHk İrade kuvveti· lur diye kerkuyordum. çekilen telgraflar Almanya- yor. Aynı zamana Alman ica-
ni nasıl ltulduj'uau anlıyacaksıa Halbuki Arna öyle mi? Seni ıun 2°izliden gizliye bir de- dı olarak denizaltı gemilerine 
deriadea iç çekti ve tekrarladı: ne kadar seviyor. Sen de onu muhtaç bulundukları malzemeyi 

A k "I'" N k d nizaltı filo.su yapmış bulun- yetiştirm•k va.,.·ıfcsı"le mu··kelle' - f ve o um.. • a ar seviyorsun sanırım. '" 6- ı. 
birbirine yabancı iki kelime.. Şimdi bu güzel habere se- duğunu meydana koymuştur. olarak bir denizalh antrepo 
Ölecek olduktaa sonra neden vinecek yerde takındığın bu Şimdiye kadar Alman deniz gemisinin de tecrübeleri yapıl-
bu atkı duymnttu? A111anın tavıra anlaşılmaz karekterde inşaah tezgaları 6 büyük de- maktadır. 
tlediii fibi o da nice kadın- bir kız olduiunu göstermez mi? nizaltı gemisinin inşaatım bi- Bu haber Londrada büyük 
lardan zevk alnufb. Fakat - 8ouH 1'flr - tirmişlerdir. hayacanla karşıl?.nmıştır. s·o·n .. o·a·ki.r<i~i:· ................................................ ~;~~:~r,;;;~;~~;·:· 

miscrler heyeti ve merkez icra 
komite!İ Moskova yeraltı şimcn
difcrlerinin teslimi hakkında ılngiliz futbol şampiyonları 

Kupayı Şeffild, lik şampiyonluğunu 
da Arsenal takınıı kazanmıştır 

lik Arsenal buııunla birbiri arkası üç senedir 
şampiyonluğunu kazanıyor .. 

Londra, (Hususi) - Aylar- devrenin bilhassa 23 ncü da- galip mevkie geçmiştir. Bu ıo-
dan beri bütün İniiliz takım- kikasındaa sonra oyun West liin tesiri derhal görüim•.iJ, zira 

d 1 Alb. t k hik" · ti birdenbire afallıyan Albiyonlılar ları arasında devam c en n- ıyon a ımının ımıye 
k · J • • B oyunun bitmesine yanm dakika 

giltere kupası final maçı buıün ve tazyi ı a tına ıırmııtir. u- kala rakiplerinden dördüncü 
(dün)V embley stadında oynan- na sebep te Albiyonun bu da- ltir iOI tlaba yiyerek oyunu 
mıştır. Havanın fena ve mağ- kikada 2 nci bir ıalibiyet rolünü 2-4 mailup bitirntiılerdir. Al-
mum olması yüzünden kralın atmasıdır. biyon takımı oyuncuları bu 
yerine İngiliz veliahb prens Her ae kadar beş dakika maçı unutamıyaeaklarını ve o 
D G 1 b b 1 sonra Şeffild beraberliai ti.. mühim ve müsait vaziyetleri 

ö a maçta azır u unmuş- • kaçırmaktan mütevellit teessür-
tur. min etmiş ise de oyunda Jerini söyliyorlar. lngiliz kupa 

Yüz bin sc)'İrci önünde ve Albiyonun hakimiyeti barizdi. final maçlarında 20 seneden~ 
gök ıürültüsünü andıran bai- Bu müddet zarfında Albiyon- beri 6 gol atıldı~ı vaki değildir. 
rıımalar arasında devam eden lular bir çok müsait fırsatlar Londra, 27 (Hususi) - Bu-
bu maçı iki finaliıt takım olan kaçırmışlarsa da bunlanlan bil- 2'ün f n2'Hiz profesyonel birinci 
Şefflcl ile Weıt Broawiç Albi- hassa 33 üncü ye 35 nci dakika- sınıf talnmlan arasında şampi-
yen oynMHfbr. lardaki iki aühim ve müsait fır- yonluk maçı nihayet bvlmuıtur. 

İlk dene karşılıklı hücumlar satın acele yüzünden kaçırılması Arıenal takımı Lesister Sitti 
ve tam bir tevazün içcriaiade bak ettikleri bir tampiyoaluia takımını 5 - 2 yenerek şampi-
cleYam ederek 1-1 berabere mal olmuştur. Çünki oyunun yon elmuıtur. Arıcnal bununla 
'"'9iıtir. bitmesine 2 dakika Yarkea Şef- birbiri arkası üçüncü defadır 

Daha laeyecuJı ceçen ikinci fild ticlacl bir col yaparak ki f&•piyea olmaktadar. 

hükumet komisyonunun verdiği 
muvafık rapor üzerine yeraltı 

fİaıendif~rlerinin. 15 Mayısta• 
itibaren ışletmesıne karar ver
mi~tir. 

Çin donanması 
Londra 24 (A.A) - Eveninr 

Standard iazetesinin haber 
verdiğine iÖre ismi zi.kredil-
ıaiycn bir İn~iliz amirah Çin 
donanmasının yeniden teşkiline 
memur edilmiftir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Bulgaristan kaynıyor 

- llsş tarafı birirıci sa'/l(arla -
Yunanistan kralhl• 

dönecek mi? 
Londra, 27 ( A. A ) - Eski 

Yunaaistan kralı dün akıam 
Londraya gelmiştir. Douvreıle
Londra arasındaki mesafeyi 

l katederken iazetecilere vaki 
beyanatında sabık kral, ken· 
disinin tekrar krallık tahtına 
çıkacaiına dair olan haberle
rin !amamen muarızları tara
fından uydurulmu' olduiunu 
ıöylemittir. 

Kral şu sözleri iliYe etmiı
tir: 

''Pariste yapılmıı her hanıi 
bir toplantıdan haberim yok
tur. Londraya tatil zamanlarımı 
ıeçirmek için ıeltli-. 

4 - Ademi müdahalenin 
kat'i manası nedir? 

İtalya, Fransız - İtalyan pro
tokolunun metnine istinaden 
cevap vermiştir: 

- Bu protokolda akit dev
letleri• birbirlerinin arazi ta
mamlığına veyahut siyasi ve 
içtimai rejimlerine dokunabi
lecek her türlü hareketten 
veya propagandadan istinkif 
edecekleri taahhüdü derpiı 
olunmaktadır. 

5 - Tuna misakıaın tatbi
kinden sonra uluslar kurumu-
nun rolü ne olacaktır? ~1 

balyanın cevabı: '(!?. • .; 
- Bu rol uluslar kurumu 

misakı ile tayin edilmiştir. 
Almanya ilk üç cevaptan 

mutmain olmuş ise ele son iki
sine itiraz etmiştir. 

Almanyaaıa Roma sefiri B. 
Fon Hazzel, ~ilhassa ftalyadan 
şunu s•rmuştur: 

sakından başka Avusturya. 
Macaristan ve Bulgaristanın ai• 
Jihlanmak arzulan görüıülecek
tir. Konsey Roma konferansını. 
iştirak edecek olan Romanya 
ve Yugoslavya murahhaslarının 
hu konferansta nasıl bir battı 
hareket takip edeceklerini de 
tesbit edecektir. 

Alman donanması 
Londra, 26 (A.A) - Taymis 

gazetesi bay Hitlerin Almanya 
için İngiliz donanmasının yüzde 
35 ini mi, yoksa yüzde 50 sini 
mi istemekte olduiunun malum 
bulunmadığını, ancak her halde 
İngiltere hükümetinin ne olur
sa olsun bu yüzde nispctlerin
den biç birisini müzakerat için 
esaı olarak kabul etmiyecejini, 
çiiakü Almanyanın şimdiki de
niz kuvvetinin Versay muahe
desi ahkimı esasına istinat et
mekte lıtulunduğunu yazmak
tadır. 

Serbest bırakıldılar 
Sofya 27 ( A.A ) - lor~az 

yakınında Sent - Anastaji ada
sında reçehlerde hapsedilmiş 
olan eski başvekillerde Can
kof ye Krikorkiyef ye•İ hükü
met tarafından serbest lnrakı
Jarak bupn Sofyay• relmiı-
lerdir. . ....... 

- Avusturya hükümetiaia 
kendi vaziyetini tutmak için 
ecnebi bir askeri müzaharete 
müracaat etmesi ademi müda
hale esuına muhalif midir de
ğil midir? 

Bir Mayis münasebetile 
Alman propaganda bakanı yeni 

Bir beyanname neşretmiştir 

Bay Hitler'in ötıiinde bfr nrimayi~ 
Berlin 27 (A.A)- B. Göbels 1 sunun kararı oJduiuau tesliaı• 

•eırettij'i bir beyannamede mecbur olacakhr. Bay Hitler 
diyor ki : ulusun selihiyettar naşiri keli-

1935 Mayısının ilk ıünü ye- mıdır. Alman ulusu ise bütüa 
niden kazanılmıı Alman uluıal dij'er ulv.slar ııibi ,eref ve hak 
hakimiyeti•in senbolü olacak- aüsavatma teıne olduktaD 

0 { 1 Mayıs münasebetiyle bü. bqka Avrupa'nın yenidea 
kunıımasına dahi olanca kuv-

tün acun 16 Mart iÜnleme- veti ile i4tirik etmek arzu-
cinde verilmiş olan Alman ulu· sondadır. 

• •••• 
Müstemleke istiyorlar 

Almanya Londraya heyet gönderdi 
Yeni Alman tahtelbahirlerin tecrübeleri yapıhyor 

Londra 27 (Hususi) - Roy- ması ve bilhassa iptidai mad-
ter Ajaoıınm verdiği malumata deler ihtiyacını karşılamak bu-
görc, Almanya hükümeti ya- sosunda çektiği zorluklar ha: 
kında Londraya bir heyet iÖn • sebiyle eski müstemlekelerinı 
dererek eski Alman müstcm- ele geçirmeic bayati bir eberıı-
Jekelerinin Almanyaya iadesi miyet verdiii anlaşılmakta,dıt· 

lnıiliz hükumeti, Almanya 11111 

için tetcbbüsatta bulunacaldır. bu talebini ancak CenevreYe 
Almanya'nn• bUyük iktısadi döamcsi şartilc müzakere ede-
bir buhran a-eçirmekte bulu•- bileceğini bildirecektir. 

Frans~da vergi Tahsilatı . 
Paris, 27 (A.A) - İstatistiklere aazaran 1935 yılını vej'I! 

tahsilatı bilivasta mükeJJefler için 840,600,000 franga ba 1 

olmUJtur. Şu hesaba ıöre, 1934 yılına nazara• 159,400,000fr•P 
, ... ok.anlık vardır. 



Nisan t•a• 

Altın Ve Güzel Kızlar 
• 1 1 111 

~------------,~~~~~~.;.-:ı:~ ... ~.~----··" 
Avrupalı kadın evleri mi, yoksa 
Yerli kadınların barakaları mı 

Birkaç baıton da.rbeıile Mor· 
ırayı kurtardı. "Bitliler,, AY· 
rupalılara kartı bir ıürü anla
tılmaz küfürler UYUrarak uıak· 
laıtılar. 

Katip sordu : 
- Port Saidi taaıyor mu 

sunuz? 
B. Renuççi ceY•P verdi : 
- iki defa burada• reçtim. 

Çok oluyor amma, hiç te de
iişmiı gibi deiil, birlikte bir 
ırezinelim, İlter misiniz? 

Cece olmakla beraber bütün 
maj'azalar aç.ıktı. Port Sait 
tüccarları için vapur ı-ünleri 
saat yoktur. Vapur yolcuları 
oalann biricik aüıterileri de
ğil mi? 

Rıhtımda, iskeleain kartısın-

Fakat Portsaitde kendine 
mahsus bir ıey varsa o da eha
lisi idi. Bal.il kulesi bundaa 
daha arsıulusal olamazdı. Ge
çici kuşlar olaa lni'iliz, Fransız 
Alman, İskaıulinavyalı, İtalyan, 
fıpanyol 2'ibi garphlar, şarkın 
bütün gü•eşleri altında tunçlaş
mıı bir halkın içinde boitJlmuı 
fibi idiler. 

Mühendis arklan birltirinden 
ayırmaia çalıııyordu. Çatık su
ratlı ince uzun delikanlı l,,ir 
Mısırla olmalıydı. Zeki bakışla 
ıu adam bir Türktü. lasanın 
yakasını bırakmıyan müziç in-

sanlar hep levantenlerdi. Fa
kat çoğunu tanımanın ih
timali yoktu. Bu iskelenin 
tesadüfe bağlı yataklarında 

da, her ıey •ataa kocaman bir 
ı,ini : liaedea ipliğe kadar hazırlanan her türlü melezler 
birbirine ne kadar yabaacı şey burada kayaaşırdı. Portsait bir 
varsa hepsini burada bulmak liman olaaktaa ziyade doiu 
mümküadür. ve bata arasında bir kapı ol-

Hele fot•iraf makiaeleri 1 muştu. 
Portsaiclin bllyük ihtısaıı aayı- Caddede bir sürü arabalar 
hr. E• mllkemmel markalar, boş dolaşıyorlardı. Renuçi bir 
Fransadakinde11 yilıde otuz ucu- arabacı çağırdı. Yirmisi birden, 
ıa burada ltulunur. Bunu yolcu- ııra halinde ieldiler ve bu 
lar daha Marıilyadan bilirler. bayları iezdirmek şerefini pay-
F otoğraf ma 'cinaıı satın almak laşamiyorlardı. 
için yolcular h,p Portsaidi bek- Her biri "Kumandanların,, 
lerler. Asyada bir Fransız me- merakını tahrik edecek bir 
mumurunun veya kolonunun yer biliyordu. -Bunlar içia be-
elinde bir fotoiraf cihazı iÖ· yaz yüzlüler hep kumandaa-
rürseniz nerede ıatın aldıiını dır!· Birisi "Franıız katlmla-
ıormaia IUzuı yokl Miihakkak n!,, Diye bağırıyor, bir di&-eri 
Portsaittendir. "İspaayol kızları! 11 diye gürli-
Morıa •• Ren•çı kenarları, yordu. Bir üçüncüsü ise yut-

Parisin RiYeli caddesi ıibi, kuna yutkuna! "Güzel Arap 
Kemerli laiaalarla 6rtülil olaa kızları, ab ne ~Uzel!,. Diye 
geniı bir caclcledea l'eçiyerlar- yalanıyordu. 
dı. Küçük cltıkklalarda ayni Morga hiçbir şey ıöylememiş 
şark k.arıııkbiı 161e çarpartlı. olan ihtiyar bir Avnıpa'lı ara-
Şam işi hançerler, renkli ca•lı bacıyı tercih etti. 
fenerler, luaa kumaılar, rom- Arabada yerletir yerleımez, 
leklcr... ~Haki ajııaı açtı! 

Hakikt ıan'at eHri olaa tek - Ne l'Örmek iıtiyorauauz? 
lıtirıey yok. Biitna bunlar, d6rt Ayrupa'lı kadın evleri mi, yek · 
feraahtan, Avrupa mam•llb u yerli kadınların barakala-
kokuu Yeriyordu. Bilbaua, rım mı! 
eüketleriae bakılıraa, fir' avun- Öyle deiil mi yal Seyyah-
ları• mezarlanada buluaaa ili- ların fena yerlerden başka 
ler.ikler, aerdaahklar, yllzilkler, yere ritmek istiyecekleri Port-
madalyonlar, Almuyanın açık aait'te bir arabacının aklındaa 
ıöı ıehirlerinde Hri halinde bile ıeçemez. 
yapılmıı .. ylercli. - S•nu Var -........ , ............................................................................. . 

Eroinciler 
İhbsas mahkemesinde 

mahkum oldular 
Tepecikte, hutusi evlerinde 

eroin kaçakçıhiı yaparken .za
bıtaca suç üstn yakalanan Ar· 
talı Ahmet, arabacı kihyası 
Emin ve lıtaabullu altın dit 
Hidayetin muhakemeleri ihti· 
ıaı mabkemeıintle sona ermit· 
tir. Bunlarda• Ahmet bir yıl 
hapse ve 200 lira para cez.a-
•ına, Hidayet bir yıl 11 ay 
hapse ve 233 lira para ceza
ıına mahkum edilmişlerdir. 

Hidayet, eroine müptela ol
duiu için, mahkumiyet müdde
tini bitirdikten sonra ayrıca 
•ltı aydan az olmamak üzere 
bir hastanede tevkif ve tedavi 
edilecektir. 

Yine eroin kaçakçılığı yap· 
rnakla suçlu Rıfat oilu eski 
•rabacı kahyası Emin bir yıl 
hapse ve 200 lira para ceza -
sına mahkum edilmiştir. 

Arsalı Ahmedin karısı bayaa 
l-ladice ile Eminia bayan Hik
lbct haklarında mahkemece 
beraet kararı veril•iıtir. 
Burnova gençler b :rlljl 

Burnova Gençler Birli(i baş
t•nlıiJna borsa simsarlarından 
Ô ay Reşat intihap olunmuştur. 

tcdenberi Bumova ~ençlerile 
Y•lcinen Ye caatlan alakadar 
•lan bay Reşadı candan kut
Jularız. 

Genel niifus sa yıını 
Bakanhlın y ~ nl bir 

blllllrlml 
Genel nilfuı yazımı müaase· 

betile numarataj iıi hakkında 

aüfuı umum müdürlüpnden 
ıehrimizdeki alakadarlara yeni 

bir bildirim ielmiftir. Bun.la 
ıaraj, arabalık, mutbab ve ça-

maşırhane ıibi ev müştemila
tından olan ve bir sokaia ka
pııı bulunmıyan binalara ayrıca 
numara konm;yacak, ancak bir 
evin avlusunda müstakil bir 
biaa dahilinde fabrika, imalat-

hane ve de&"irmenler numara
lanacaktır. Bir binanın ayni 

caddeye müteaddit kapısı olur
sa birer harf ilivesile röıte· 

rilecektir. Ayrı ayrı sokaklara 
kapısı olursa her kapı bulun-
duiu sokaiın sıra numarasını 

alacaktır. İçinde birçok aileler 

oturan apartıman, otel, pansi
yon ve hanların yalnız :kapısına 
birer numara ko._ur. içlerine 
de ayrıca birden batlıyarak 

hususi birer numara keymak 
lazımdır. 

Kontrol sırasında numarasız 
kalmış veyahut yanlış numara 

konmuş binalar çıkarsa cet
velde işaret edilerek verilecek 
raporda bildirilecektir. 

Gençlik Spor Hareketleri 
ilkbahar At yarışları 

Cuma günkü yarışlar Sürprizle 
Dolu olarak geçti 

At yanşlarına karşı halkımı
zın alakası gittikçe artmakta
dır. Dört hafladanberi devam 
eden koşular her hafta bir az 
fazla yarışseverleri Buca alanı· 
na toplamııtır. Hele dün sa
bahtan bulutların afakı kapla
ması öileye doiru yaiışlı hir 
manzara arzetmısi koşu için 
hazırlananların haylı ~nını sık
mıştı. Yaiacak mı? Yaimıyn
cak mı? istifhamlarını soranlar 
hile zayri ihtiyari koşu sevrisin
den kurtulamıyarak kendilerini 
Buca alanında bulmuşlardır. Tri
bünler güzel havalarda olduğu 
kadar dolmuştu. Ve bu hafta 
13,45trenile Alsancaktan hare
ket edenlerin de bütün koşu
ları göre bilmeleri için koşula
ra 14 30 da başlanması tensib 
edilmişti. 

Vali General Kazım Dirik 
C. H. P. başkana bay Avni Do
ian, müstahkem mevki kuman
danı bay Rasım ile diier as
keri ve mülki erkin seyirciler 
arasında yer almışlardı. 
Yağmur ara sıra serpiştiri

yor, hava yine açı ıyordu. Ha
vanın sürprizine karşı keşular
da o nisbette sürprizli netice-
ler verdi. 

Birinci koşu 
Bi::foci koşu üç yaşındaki yerli 

yarım kan İngiliz erkek ve diti 
taylara ayrılmıştı. İkramiyeleri 
(6-tS) lira idi. On ~ayv;,.n kaydc
dilmiıti. Bunlardan üçü çıkmadı 
7 tay kottular. Favori bay Ha
limimi Borasında idi. Bahse 
iıtirak edenler Borayı ganyan 
bilet olarak kapışıyorlardı Çok 
heyecanlı olan bu koşuda bay 
Kemalin Yüksel'i birinci, bay 
Fahrinin Alemdan ikinci, bay
Rüstemin Ayhan'ı üçüacü gel
diler. 

Bahıı mütekabilde bu sür
periı dolayısile bilet alan
lar 835 er. kuruş kazandılar. 

ikinci kOfU 
İkinci koıu ile dördüncü 

koıu mütekabil behsiçin aynl
dıjından bu kotuda birinci 
ıelecek hayvanın ehemmiye
ti büyüktü. Her sene Sada 
koıtuiu yarışlarda birincilij'i 
kimseye bırakmadıiından her
keı bu koıunun tabii birincisi 
olarak Sada'yı kabul ediyordu. 
Mütekabil ltahiılerde Sada ile 
Aldervq ikinci koşunun Yıldı
rım'la Suha dördüncü koşunun 

favorisi sayılıyor ve biletler 
bu suretle almıyordu. 

ikinci koşu baılayınca 
dört hayvan hirbirleriyle bo
iuımaya yollaadılar. Çıluıta 
Hakan rakıplerini ieride bı
raktı: Fakat seyirciler Sada'dan 
ümitlerini keımiyorlardı. Me
safenin 2600 metre oluşu ümit
lerini takviye ~diyordu. Çok 

beyecanli dakikalar ıeçirildi. 
Fakat Hakan çıktıj'ı gibi sona 
kadar birinciliii olden bırak
madı. AJdeniş ikinci Alceylan 
üçüncü v .. bütün ümitlerin bai
landığı sırada dördüncü güldi. 
Hakana bilet alanlar da mü· 
him kazanç temin ederek yüz
leri güldü. 

3 Uncu ko'u 
Üçüncü koşu dört yaşından 

yukarı halis kan İngiliz atla
rına mahsustu. Bu koşunun da 
favorisi Gasser ile geçen hafta 
birinci relen Marki sayılıyordu. 
Altı hayvan hakem heyetinin 
önünden birer birer ıeçerek 
ııraya dizildiler. Çıkışta lıekir 

geçen haftaki mailubiyetini 
kazanmak için en öade koşu· 
yordu. Gene bir sürperizle kar· 
ıılanacağı anlaşılm1ştı. Favori
ler hayli geride kaldılar. 
Bekarla, Grandezza bogu
şuyorlatdı Bekir iki devri 
tribünler önünde birinci ola
rak geçti. Fı.kat son elli 
metre içinde Grandezza bir iki 
hamle yaparak birinciliii ke•
disine ayırdı. İkinciliği Beki
re, üçüncülüğü Markiye bı
raktı. Sada gibi ırosserde dör
düncüye kalmıştı. 

4 UaıcU koşu 
Dördüncü koşuya altı bey

van iştirak etti. Mesafe 2400 
metre idi. Favorisi bay Ahme
din Yldırımı idi. Y aldmma alt
mış ki!o sıklet Vf"rilmesi bazı
larını korkutuyordu. Fakat yıl
dırım, sıklet ne olursa olsun 
çıkışta olduiu gibi daima bi
rinciliği büyük farkla kazandı. 

Ceylan ikinci, Suko üçüncfi 
~eldi.Müt~kabil bahısta hakanla 
Yıldırımı seçenler on yediıer 
lira kırkar kuruş kazaadılar. 

s ncl ku'u 
Beşinci koşu üç yaşıadaki 

yerli yanm kan ve halis kan 
Arap taylarına mahsustu. Bay 
Fehminin Oktayı koşuya işti
rak eden diğer üç hayvaaın 
hepsinden bariz şekilde farklı 
idi. Koşmadan daha iÖrünüşte 
birincilik onun hakkı idi. Ne
tekim öyle oldu. Oktay biniciıi 
hayvanı sıkıştırmıia dahi Iü
z:um gör.meden birinciliji aldı. 
ıkincilik bay Hakkının ( Ka
der) inde kaldı. Gerek sürprizler 
ve gerek koşuların heyecanı iti
barile iyi bir pn yqıyan koıu 
meraklıları neticeler llzerindeki 
hayretlerini birbirlerine aalata 
rak lzmire döndüler. Daha bu
pnden önümüzdeki Cuma ıü
nü yapılacak l:ımir idarei hu· 
ıusiyesine ait büyük koşular 
için münakaşalara ve bahislere 
tutuşmaia koyuldular. 

* . .. 
Tahrir arkadqımıx bay Sıtkı 

Şükrünün beş altı ıründenberi 
basta olarak yatması yüzünden 
bugünkü koşu yazııını merak
lılarının iıtedikleri teknik ıe· 
kilde neıredemedik. Arkadaıı
mızın bir ıün evvel iyileıme
si11i diler ve geçmiş olsun de-
nz. 

Taylar satıldı 
Karacahey haraıında yefiı

tirilmiş olaa taylardan ıreçen 
hafta satılmamıı olaa Etret 
adlı iki yaşındaki yerli halla 
kan lngiliz tayı Cuma ırünü 
koıulardan sonra müzeye.le ile 
beş yüz liraya satılmııtır. 

Bu nuretle lzmire ıelmq olaa 
bütün taylar satılmıı oldu. -. _...., 
Ordu kı)afet ka

rarnamesinde 
değişiklikler 

Ordu kıyafet kararaameıin
de yapılacak deiitiklilder ba
kanlar kurulunca onaylanmııtar. 
Bu deiiıikJiklere ıöre muha
rip sınıf generallerin yakala
nnda angudi kırmızı çuha, yar
dımcı sınıf ıenerallerin yaka
larmda anızudi kirmızı çuha 
kenarında yarım santimetre sı
nif rengi çuha veya kadife 
bulunacaktır. 

Süel imamların kıyafeti öte
ki askeri işyar)ar ,-ibi olacak, 
yakalarındaki sınıf re•l'İ kadi· 
fe üzerinde işaret bulunaııya-
caktır. 

Nefer caketlerinin arka etek 
leri palaska takıldığı zaman 
kısalmamak için iki santim ka
dar uzun olacak, yakalar dev
rik olmıyarak üç santim yük
sekliK"inde düz yapılacak v• 
iki kopçalı olacaktır. Kararna
mede subayların cakeUerine 

l 
koyacakları işaret hakkında da 
kayıtlar vardır. 

1 

l 
Jimnastik bayramı 
Çok zevkli oldu 

A Muhteliti genç muhteliti Mağlup 
Etti B takımlarının maçları 

Cuma ıünii sabahleyin Al
sancak sahasında orta mek
teplerin jimnastik bayramı ya
pıldı. Sabahleyiıı havanın biraz 
bulutlu olması günlerdenberi 
bu bayram için hazırlık yapan
ları örküttü. Davetliler daha 
erkenden akına başladılar. 
Stadyum böyle bayramlara 
mahsus olan ıüalerde olduğu 
~bi kalabalıktı. Saat 10 a 
do~ru ~elenler tribünlerde yer 
bulamıyor, ayakta kalıyorlardı. 
Saat 10.30 da önde Müstah
kem Mevki muzikası olduiu 
halde merasİ• başladı. Her 
mektebin izcileri önde olmak 
üzere sıra il-e icçit resmini 
yaptıktan soara sahada kendi
lerine ayrılan yerlere ~eçiyor
lar ve mütemadiyen de alkış

lanıyorlardı. 
Yürüyüıte bilhassa lise ve 

san'at mektebi izcilerile kız 

muallim mektebi izcileri nazar 
dikkate çarpıyordu. 

Resmi ~eçit bittikten sonra 
muıikama çalclıit istiklal mar
şı ile bayrak merasimi yapıldı. 

Saat 11: Sanatlar mektebi 
jimnastik hocası evelce hatır
lanan yere çıkb erkek talebe
ye lteden hareketleri yaptırdı. 
Bütüa talebe makina ıibi hep 
birden hareket ediyor, kollar 
hep laeralaer açılıp kapa
nıyordu. Biraz Nara yerlerini 
kız talebeye terkeden erkek 
talebe sahanın kenarıaa çeki
lerek arkadqlarının jimnastik
lerini ıeyretmeye baıladılar. 

Şıadi kız talebenin lteden 
hareketleri bqlamı,tı; onlar da 
biraz evYel aynı hareketleri 
yapaa erkek arkadaılarına re
kabet ediyorlarmıı kibi verilen 
kuman.lalan akaatmadaa yerine 
ıetiriyorlardı. 

11,.fS e kadar devam edenbu 
jimnastikten ıonra T ale
beler yenide• toplandı, ikinci 
ltir weçit r•ı•i daha yapıyor
lardı. Yine biltnnleria önünden 
muatUU1 hatvelcrle ieçen izci 
ve talebeler kendilerini ıeyr• 
ırelen dayetliJeriai selimlıyarak 
aabadan çıkhlar. 

Gerek yürilyti9lerde ve ıre
rekse beclen hareketlerinde 
yekvücut •larak hareket edea 
bu ~ençleri ve kendilerini ha
zırlıyaa muallimlerini tebrik 
ederiz. Bu ıenlik havaanı yai
murıuz ve eyi haıarbamıı ol
aaaı dolayııiyle cliier seneki
lerdea daha güzel ıeçmiştir. 

Futbol mUsabrkalarl 
Saat 13 te (B) takımlara mü

ıabakalarına baılanmııtır. ilk 
müıabaka Karşıyaka - Buca 
takımları araaında cereyan et
miı ve neticede Karııyakalılar 
4-3 ıalip ıeldiler. Saat 15 te 
baılıyan Altay - Altınordu kü
çüklerinin kartılaşması da her 
iki takımın yapbğı birer sayı 
1-1 berabere neticelenmiştir. 

Saat 17 de (A) ve (Genç) 
muhteliti maçına hakem bay 
Mustafanın idaresinde başlandı. 

Bu maç biıe muhtelitin İ!t· 

nildiii gibi olmadıK-ını göste
riyordu. Açıklar zayıftı. Kale
ci de yok. Yalnız hafta ıel
miyen Altmerdulu Adil gelmiş 
sağ hafta oynıyor. Birinci dcv
rnin 35 inci dakikasına kadar 
her iki takım da bucaladı. Ara 
sıra (A) takımının mukabil ka
leye yaptıkıarı akınlar netice-

siz kalıyordu. 35 nci dakikada 
yaptıkları akında kalecinin ace· 
le edip çıkı~ yapması yüzün
den Fuat topla birlikte kaleyt 
ıirdi. Ariadan devre sonuna 
doiru Vahap ikinci golü yaph 

ikinci devrede de (A) ta· 
kımı yediii bir role karşıbk 
daha dört ıol atarak 6 - 1 sa
hayı terketti. 

Geçen hafta daha güzel oy
na yan 2'ençler bu cuma nedese 
kendilerini yormak bile isteme
diler. Yalnız (A) takımının 
arada bir yaptığı fazla sıkış
tırmalarda oyunu açmak için 
biraz çalışhlar. Bu iki cumaki 
ckzersizlere bakılacak olursa 
muhtelit takımı harici temas
lara hazırlıyabilmek için her 
halde böyle ikinci bir muhtelit 
ile değil de kunetli bir takımla 
karşılaıtırmak daha ıyi olur 
kanaati•deyiz. 

Blslklet müsabakası 
Stadyumda maçlar devam 

ederken bir taraftan da bisik
let müsabakaları yapılmııtır. 
40 kilometre olan bu koşuya 

biri Manisalı olm ık üzere on genç 
iştirak et•iıtir. Saat 15,30 da 
yarıı başlamış , pistte iki tur 
yapan koşucular Manisa yolu· 
na çıkmıılardır. 20 kilometre 
ıittikten aonra dönmüşler ve 
tekrar sahaya ıelmitlerdir. Bir 
saat yirmi iki dakika kark bet 
saniyede Izmiuporlu K•z•• 
birinci, bir buçuk saatte de 
Süleymari ikinci, CeYdet üçün
cü ıeldi. Şimdiye kadar Kir
diği yarııları kazaaan Karıı
yakadan Riri de yolda listiii 
patladıiı için dördüncü ret
miştir. 

Uzun zamandanberi alika
sızlık yüzündea ölüme mah
kum elan biıikletçilik, heyetin 
çalııması yüzünden tekrar di
riliyor demektir. ilk yarıılara 
üç dört kiti ile baılaamıı iken 
sık sık yapılan koflllar dola
yııile bu müsabık.Jann adedi 
gittikçe artıyor. Kulüpler de 
birkaç sene olduiu a-ibi bu 
llpora bir alaka a-Cisterecek 
olurJarıa her bal.le daha iyi 
olur." 

Halk sahasında 
Alsancak sahasında sabah· 

leyin idman bayramı olm&1 ı 
dolayısıyle dört ikinci takım,• 
maçı Halk sahasında yapılı ııs 
veticede Türkspor - Şatlupor 
maçını Türkspor ve Gö.z'.ep• 
- İzmiıpor rLaçını da Gö;.tepe 
takımları hükmen kazaD11dflar· 
dır. Bundan senra ela Bor
neva - Parkspor ve E~refpa.p 
_ Aydın demiryolu maçlann-
da da 5-0 Boraova ve 4-2 
Aydın demiryelu ı-alip ~el 
miıtir. 

Daptan - ..... , 
Şehir meclisi ve encümen 

Belediye daimi encü•eai 
dün öileden sonra bay doktor 
Behçet Uzun baıkanlıiında 
mutat toplantısını yapmıthr. 

Şehir meclisi bua-fin saat en 
altı otuzda toplanarak şehir 
~ütçesioi müzakereye baılıya
cıktır. 

Vlllyet . bütçesi 
Vilayetin 935 yılı bütçeıi 

içeri işleri bakanlıiına iÖ•tle-
rilmek üzere hazırlanmaia ltq
laamışbr. Bütçe bir hafta zar-
fmda ta•amen baıırlaamıı 
oakaktlr. 



Gangsterler kralı 
al! 

Al Kaponun maceraları 
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Şanghaya çıkınca 
Vilyam bir tuzağa düştüğümüzden 

Korkuyordu ve haklı idi 
Çinli ıreaeral ve yaveri ses

'izce eiildiler. Kızıl Dullann 
başkumandanı orta •oyludur. 
Fakat insanın İçini okuyan ok 
gibi nafiz gözleri vardır. 

Ted konukları ile işaretleşti. 
Sonra bize donerck dedi ki : 

- Jack artık ıeldik. Bura
.la ayrılmamız iycap ediyor. 
Şa•ıhay' da zaman zaman ıize 
aerede o duj'umu biJdirecej'im, 
Yattan ıeneralın himayesi al
tında çıkacakıınız. Sizi kendi 
kanoıu ile Şanıbaya ırötüre

cek ... 
Tcd'in eli11i sıktık ve Çinli 

ıeneralı takibe koyulduk. Biz 
kanoda yerleşince yat ta ıı-öz

dea uzaklaştı. 
Vilyam kendini totamıyarak 

bana seslendi: 
- jack, ukın bir tuzaja 

düşmüş ohıuyalım. Bu T ed ko-
onel Turnerin dostu iizli ejanı 
olabilir. 

Bca cevap vermeden Çinli 
General ViJyamın merakuı tes
kin etti: 

- Beyhude yere endişeye 
düşüyorsunuz. •Ösyöler dadi. 

Bu cevap karşısında şa~ır
dım kaldım. T ed yalan söy
lemiıti. içimden Vilyama hak 
verir gibi oldu.. ve ıordum: 

- laailizceyi biliyor1uauz de
•ck ..• 

- Elbette ki ltilirim. Çin 
kara ıulan dıııada yalnız Çin-
ce ırörUıtüm. Fakat kendi ka
'a ıulanmıza rirdilc mi ister-
sem İnpuce de konuıurum. 

- Yanılıaıyoraam . timdi is
tiyorsunuz. 

- Elbette ki istiyoru. 
Çinli Geaeral bu sözü ıöy

lerken J.ir Çiıalinin ıüldüiü ai
bi iülllyordu. Maaidar, müateb
ı.t srüln,ıerle çehresi açılmıı ııi-
1.iydi. Yanı Teh Lien iliYe 
etti. 

- Memleketimizde kaldıiı
nıı. müddetce ben ve yaverim 
aize mzmette bulunmaktu ı•
ref duyacaıız. 

- Haati otele inmeliyiz ı•
••ral? 

- Hanıi otele mi? Bunu 
düıünmeic de neden lüıum 
aördünüz? Hükümdarım dul 
Çinin konuklansınız. Sizi onun 
aezdine JÖtilreceğim. 

Ali... lıte eararenıiz dulun 
miaafiri veya eıiri bulunuyor· 
duk .. 

kayıyordu. Sahile yanaşmıştık. 
Büyilk bir canlılık içinde kay
naşan limandan uzak bir yere 
çıktık. Perde1eri indirılmiş bir 
otomobil bizi bekliyordu. Hava 
kararmıştı, lşıiı az olan bu 
mcvkiide hiçbir şey tefrik 
edilmiyordu. 

Otomobile atlayınca ıor-

dum: 
- General ne diye perde

leri iadirmişti?Çini görmek için 
can abyordum. General neza
ketle telaessüm ederek cevap 
verdi: 

- Sizin dışarısını i'Örmeaize 
mani olmak için &leğil, dışar
dan sizi ıörmelcrini •ennet
mck için ... 

Yol muntazamdı. Otomobil 
dört saat hiç durmadan ve sar
sılmadan koştu. Nihayet ansızın 
durdu. Kapılar· birden açıldı. 
Her kapı önünde süngülü bir 
Çin askeri yer almıştı. Gene
ral askerlerle görüştü. Kendi
lerine emir mi veriyordu? Bil
miyorum. Kısa bir muhave:reden 
sonra kapılar yine kapandı. 
Otomobil daha yarım saatlık 
bir yol katetti. Bu sefer 
yalnız bir kapı açıldı. General 
Wilyamla beni otomobilden in
meic davet etti. Toprağa aya
iımızı basınca etrafımızı ııöre
bildik. Önümüzde yüzlerce ça
dırı ihtiva eden bir kamp 
•ardı. Birkaç dakika y\irüdük
ten ıonra büyük bir çadır 
önüade durdu'k: Generalı fÖ· 
ren askerler ıelima durdular. 
General çaıdrın perdesini .kal
dırdı. Birlikte içeriye ıirdik. 
Çacılır ltoıtu. Yerde birkaç 
koyun deriıiftdcn baıka birıey 
yoktu. 
Taaı Teh Lien: 
- Geceyi burada ıeçirecek

ıiaiz möayöler dedi. Yarın ıizi 
Dul Çin hazretlerine takdim 
ecıleceiim. Çiain yıldızlan al
bada ıeceniz hayrolaua .. 

General ve yaver veziyetle
rini deiittirmiı aibiydiler. Bq
lannı hafifçe ejerek çıkblar. 
Çadıra yalnız kalmıtbk. Bü
tün gayretime raj'men aözümü 
yumamıyordum. Şikagoda bir 
dostu bir düşmandan ayırabi

liyorum. Karıımda bir Moran 
Lapunez veya Jak Diyamon mu 
var. Ben tabancamı çekerim 
O mukabele eder. Fakat bu-
rada düımanı dosttan nasıl 

• * • ayırmalı? 
Kuomuzun altanda kumlar - Senu v•r -

....................................................................................... 

Hava gazı Şeker fabrikaları 
Müzakeratında için yeni bir kanun 

iki ihtilaf noktası ne 
imiş? 

Belediyeye devri mukarrer 
h.na ıazı tesisata için belediye 

ile ıirketin müzakeratta buJun
duklannı ve husule relen iki 
ihtilif noktası dolayısile şirket 
mümessilinin Ankaraya iİde-

ceiini yazmııhk. Şirketin mü
messili bua-ün Aakeraya ıide
cektir. 

H111uai surette haber aldıj'ı
mıı.a ıöre ihtilafı mucip ehem-

miyetli iki aoktadaa biri, ıir
ketin, •evcut ıtok malzemenin 
hepsinin belediye tarafııadan 
aaba alıamuını istemesi, di
ieri de tesisatın belediyeye 
deni lheriae açıkta kalacak 
olaa .. aurlann bir ıeaelik 
........,.._belediye tarafındu 

lllMilli" ......... 

Layihası 
601 numaralı kanuaun 8 inci 

ma41deai rereiince teker fab
rikalan İf yar ve itçileri, fab-
rikanın açıldıiı tarihten batlı
yarak on yıl temettti veya ka
zanç verıisinden muaf tutul
mu~tu. 

Gümrüğün yüksekliii, ıeker 
maliyet fiatlcrinin indiri.laesi 
bususundek.i teıebbüs ve ka· 
rarlann şeker f abrikalannın 
varlıklannı .korumaya kifi ge· 
leceiinden, şeker ıanayiinin 
ıeliımeıi için 341 ıeneaiade 
kabul edilen muafiyetlerin ida
meıine ihtiyaç kalmuuıhr. 

Bu durum ıöz önünde bu
lundurularak 935 yılı ltütçeiaa
de yeni masraflara kartılık 
olacak kaynaklardu biri olmak 
tizere l.u muafiyetlerin kaldı· 
nlmuı için hükümet kam.taya 
bir kaaun liyib.. teklif et• 

Yeni A•ır 5, • 

Jül Vernin düşündüğü gibi .. 
Gülle içinde havada seyahat edilecek 

Stratosfer içine adamlı bir fişenk atılacak - Rus 
fen adamlarının çok meraklı çalışmaları. 

Bugünlerde Moskova'dan son 
derece meraklı bir haber ıeldi: 
Çok hıı.lı bir tavyareye benzi
yen kanatlı büyük bir füze 
(hava fiıengi) Sovyct Rusya' da 
yapılmakta imiş. Böyle bir ma
kiaa ile Rus mühendisleri en 
hızlı tayyareden daha büyük 
bir hızle Stratosfer içine gire
rek hususi balonların irişeme

dikleri kadar yükseğe çıka
bileceklerini umuyorlar. ilk fi
şenk nispeten küçük bir irti
fada denenecek ve içine tek 
bir adam kapanarak şimdiy~ 
kadilr misli görülmemiş bir 
tecrübeye ablacakbr. 

Fl,ek adam 
Fen için canını vermeye ha

zır olan bu fişenk - adam he
nüz tayin edilmemiştir. Fakat 
yüzlerce genç pilotun Stratos
fer fişengine binmek şerefini 
kzanmak için birbirine reka· 
bet etti~i bildiriliyor. Bu ilk 
tecrübeden ıoara daha müte· 
kamil nakliye fişenkleri yapı

lacak ve bunlar stratosfer iç.in
de, yani havanın en yüsek ta- ı 
bakalarından bpkı bir mermi 
gibi ilerileyerek akla sığmaz 
bir hızla yolcu ve mal naklede- •ı 
ceklerdir. 

Bu misli duyulmamış teşeb
büsün yakında hakikat olacağı 
umula bilir mi ? Şu meşhur 
Stratosfer fişenği şimdilik 2izli 
iİzli bir liburatuvarda yapıl
makta oldujundan bu anlatı
Janlann ne derece doiru oldu
pnu kestirmek imkinı yoktur. 
Belki ltu timdilik hakikatten 
ileri giden cür'ctkar fikirlerin 
rüzcl bir ri'ıyasından ibarettir. 
Her ne olursa olsun, sröz ka
rarlıca bir ıür' atle içinde adam 
kapab olan hir fitenıin başla
nmız tizerinden fırlatılması ( Ye 
eier, dünyamızın cazibe sabası 
dııına çıkarsa bir daha l'eri 
ııelmemek üzere yola çıkmaıı) 
beklenirkea Rua ilimleri ıtra• 
toaf erin keıfi itine metot ve 
qkladevam ediyorlar. 
Has aeroloJI enslltUsU 

Bu istikpf işi Leninırad ya
kınıada Sluçk kasabasındaki 
Rus bava tetkikatı (aeroloji) 
enıtitüaüne tevdi edilmiıtir.Bu
aun direktörü pr. Molçanoftur. 
Molçanof enstitüıü buıün havayı 
nesimi (atmosfer) in ve ıtra

tosferin aıağı tabakalarının 
ıondajıu ve istiktafına her 
pn faıılasızca çalıpn biricik 
aratbilU merkezidir. lı
tiktaf içia adamla stratosfer 
fitetüıden daha az tehlikeli 
bir metot kurauştur. Bu da, 
ıeçtiii hava tabakalannın taz
yik ve hararet derecesiai her 
üç dakika.la ltir telsizle ken
diliiiaden t,ildiren Radyo-ıond 
adh oto•atik bir alettir. Bu 
Ayede, laava ıeraiti ne olurA 
olaun, her mıatakada hava ta
bakalannı en yüksek irtifaa 
kadar tetkik etmek mümkibı
dür. Geçenlerde on beıinci yıl 
d&aiimlbati kutlula•ıt olan bu 
ealtitl tayyarelerle dirijablle
ria .. kabiliae•k balonlana" en 
ltüyiik lıız •e stivenle ileriliyebi
lecekleri hava tabakalanma han
peri olduğunu röıteru ltiricik 
bir veıika kolleksiyonuna ma
liktir. Dünya yükıeklik reko'
runu elinde tutan "U.R.S.S.1" 
adlı Stratoıfer balonunun meı
bur ytikselifi esaaıındaki ha
va araıtırmalarıaa ait makiae
ler yapa• da odur. 

BUyUkterekkller 
1933 yalında beri ıvek 

Si.ek uatitlal, ıenbe y.,.. 

çok büyük terekkiler elde 
edilmiıtir. ilk önce ellerindeki 
apareylule 10-15 bin metre 
yükseklik e1de edilirken bugün 
iittikçe daha yüksek tabaka
lan istikşaf etmek mümkün
dür. 

Rfr Alman sipliniuiıı toı·pili 
30 kilometreden lszla 

yUkeelen bir sonda balonu 
Geçen 4 Şubatta 23. 700 

metreye çıkan bir Rrdyo-soad, 
7700 metre yükseklikte ııfınn 
albnda 47 derece kaydeder· 
ken daha yukanda ııcakhiın 
nakıı 33 dereceye yükıeldiii
ni a-öıtermiıtir. 4 Şubatta bir 
rek•r olan bu yükseklik iki 
hafta sonra çok a-cçilmiıtir. 
Filhakika, 19 Şubatta Moıko
vaya 146 kilometre mesafede· 
iki ay ev•e) aalınmıı ve 
o Yakıtt•n beri ızı kayb· 
edilmit hir ıondaj ltalonu 
içindeki meteoroıaf( hava de-
;işikliklerini 1'ayda mahsus alet) 
ile birlikte ketfedilmittir. içi.a
d eki apareylerin tetkiki aeti
ceıinde bu aletin bir saat 12da
kikada 30 kilom~tre 600 metre 
yükıeie çıktıiı anlatıhnıthr. 
Hareket dakikasında yerde ha-
raret 9 derece iken en yüksek 
noktada 5 l ve 17 kilometre 
yOksekt~ ise 61 idi. Şuna r6re 
ıtrafoıf erin deiıf kin olaa ea 
af&it tabakası 11 kilometre310 
•etre yüksekte idi. 

Dalma daha yUkaek 
Mart ayında, enelkile ayni 

şartlar albnda salınan bir son
da balonu Moıkovadu 200 
kilo•etre meıafede bulundu. 
Bn balonnn 39,580 metre yük-
seie çıktıiı kayd makiaeaia-

den anlaşılıyor. Balon 7 metre 
hızla yükyelmiş, 10,300 met
rede 60 derece hararete rut 
geldikten ıonra yükseldikçe 
ııcaklık artmış ve 39,580 met
rede 47,6 derece olduj'u r~
rülmüştür. 

audırcm gm·ip bir görünü.fü 
Stratosferin ae.ı 

Nihayet 1 Niaaada ıa\açk 
enıtittiıii tarafıadan yapılan 

ayni derecede merakh diier 
bir tecrübeyi kaydedelim. Pro
fesör V eraofua ketfettiji yeal 
bir apareyle techiz edilen yol 
bir otomatik atratHta (strato.
fer balo•u) kouaik tualana 
tetkiki için ıahYerilmifti. Bir· 
birine bailanıp 40 metrelik ltir 
iiatüvane tetkil eden bir çok 
baloacuklardu miltepkkil olu 
bu balon hazla yilkıeldi ve 14 
kilometre yikaeie katlar ko
layca takip edileltildi. Blttba 
bu ıeyahat uauıada profesor 
Molçuofun aha apareyi tara
fından kolaylıkla kananan J:.ir 
çok itaretler ı&ndardi. Mol
çaaor. .. Pravda" sazeteıiae 
demittir ki 1 ., üıtitiilllln he-
men bittin ı ... 1 miiatahdem
leri koz•ik ,..ıa.. tarafuadan 
Stratoaferia bembardım•nınıaa 
itilmek içia toplanmıftı. Y ..ı 
aparey, sadece bu ıualann 
Stratosfer içindeki tesirini kay-
detmekle kalmıyor, yer yihlba· 
dea J:.mu İflbDek hakbını de 
veriyordu ..•• 

Bizden oa kilometreden faz
la yükıekte vukua 1•le1a bir 
bomltardımam böylece yeryl
zlladen duymak, fennin lılrlb-
h Ye ıon derece heyecaah ltir 
•uvaffakıyeti dejilaidir? 

···Kay··;~bt;;i;;;·· ........ i;t;ti;ttk'i;i~ri''"" 
lzmirde kurslar açılıyor BqYekllet istatistik ıen.ı 

Mayıs ayı içinde luairde k&y mlidthltıili latanbul ve laairde 
muhtarlan ve kltipleri içİJI hir birer istatistik kelu tefkiliae 
kurı açılacak ye bir hafta devam ve Hazirand~ itibarea faa}i-
edecektir. Kurna muhtarlarla yete reçmeaıne karar V•l'IDlf· 
kiSy kitiplerine köy itleri et· tir. lzmir' deki istatistik kolu 
rahatla vazifelerini kolaylafb· hilhaasa ihracat iıtatiıtikleriai 
racak ıekilde tlenler verile- Yaktında muntazam bir ıuret-
cektir. Bir çok daire mtidürle- te tutmak Ye alikadarlara bil-
ri kurs Hnumda muhtarlara dirmek üzere tertiJ:.at alacak-
lzabat vereceklerdir. Ormaa br. lıtatiıtik iıleriain l.ugibaktı 
müdürü ltay Sami orman ka- durumda rakamlar.la bazı yan-
nunlan, orman yan11nlan, yaa- hthklara yol açbj'ı ı6ylen-
ıın söndürme usülleri, yupa •ektedir. 
komtu köylerin ıeı.e mecbu- B 1 .a U U 
riyeti hakkında dersler vere· ay HulOs ... kg m t 
cektir. Geçirdiii fıtık ameliyab do-

Ziraat •üdllrli Bay Zilhtl de layıaile mealekt komeraulanm 
siraat itleri hakkında tepriut· ikmal edememit olan Emaiyet 
ta buluaacakbr. mtidftrllljii adli kısım rem ı:..1 

Bu denler hiWaare bitik ha- Hulisi Ak ,emn, dtlndea iti· 
llKle baularak k6ylere daja- bana koaferaulanaa ve Yui-

•• ~laan t93& 
-z 

Tarihten 
Bir ya rak 

'1 

Çırıl çıplak edile 
Uyuz [•şeğe blndlrlle ... 
Çöle çıkarlla, kimsesiz 

Bırakala •.. 
Basra valisi Ali paşa ölünce 

oilu Hüseyin paşa yeriae a-eç
mişti. Lakin halk Hüseyia 
papnın deiil, amcalan Ahmet 
ve Fethi beylerdea birinin vali 
olmasını / istiyorlartlı. Sebebi 
açıktı. Hüseyin paşa iençti. 
Amcaları ise ihtiyar kimseler
di .. Bu anlaşamamazlık büyüdü. 
Hüıeyin pafa ve amcularile 
taraftarları birbirine ıirdiler. 

Kan iövdeyi ıötürmeye bat
ladt. 
Geçmiı zamanda bu ıibi 

r 1tallerde yakında . buluaan va
lilerden biri ortahiı ya!ft!u'
maya me•ur edilirdi. 

Basra kanııkhiı BAi~ va
ı; liıi M urteza paşanıa hoıun.a aitti 
Baıraya müfettif olarak l'itmeai, 
için lıtaa'buldaa miiaaade i.te-'\ 
di. Murteza paıanıa tioıuaaı 
giden cihet, Baıra karıııkJıiıa
dan istifade ederek para kaza•-
maktı. Teftiıe riden valini11 
maiyetini beslemek her türlü 
aarkıatıbklarına ıöz yummak, 
dönüşlerinde de elif kira11, ya· 
tak vurıunluğu ~bi fidye •e
rilmek karışıklık çıkaa memleket 
ahalisinin borcu ıayılırdı. Bul\u 
pekiyi bilen Baarahlar Murteza 
paıayı evveli ı.bre kabul et
mek iıtemediler. Murteza pa-
şa da Basraaın bu kanşıkbiını 
devlete karşı İıyan ıekliatle 
aaraya biltlirerek tehrin zorla 
itraline koyuldu. Bu vaziyet 
kartuında Hüaeyin pafa fuar 
etti. Baıralılar da Murteza pa-
ıayı ka•ıasız kabul ettiler. 

HliaeyİJl paf&Jlln aarayıada 
ltuluaan kıymetli •fyaaa ile ha· 
:zinesi Murteza papya teıli• 
edildi. Fakat Murteza paıa 
buıalan klfi ıörmedi. Basra 
eırafı, tlccarlan, ileri ıelenler 
•evkülerine alre Acem, Çin, 
Hiat, Y e•e• mamulib kıy· 
metli birer ıanclık hediye ıe
tirdiler. Bu suretle çok .zeaıia 
olan Murtaza paıanın ı6zlerl 
karardı Şattularap kenanada 
(Hankapı) adıada antrepolarda 
me•cut Felemenk, Portekiz, 
Hiat, Acem tlccarlarile Bu
ralıların klilliyetli •allanna 1'6.z 
dikti. 

Murteza pqanıa Basra •ali
liğiae •tiaaıip rördüiü,. Hüae
yin papnm amcaıı Ahmet ltey 
bu müauebetsizlip devletin 
ıerefine bir leke ıllrillmek de· 
mek olacağını anlatb. B6tü11 
yal•anaalan fayda vermedi. 
Murteza pqa aatrepelana ı,.
plblmaaına emir Yereli. Bu ... 
bepten Bura halkı tekrar 
ayaklandı. (Vali maka•ı•da 
ıaa..n kabul ettiiimiz herif 
demek idi Wr yapaaser .. , .. 
ıeri imiı •• ) diye birbirleriai t .... 
vike b•tladılar. 

Baıradan kaçu Hüae~ 
paıanın tla faaliyeti, teıviklarl 
aeticuiz kalmadı. Kumud.,. 
altındaki arap kabileleri tle 
Baaraya stcum ettiler. Mif)dl 
-.aziyette kalan Murteza .,..-
baltahatlan Ahmet beye ylk
letmİf elmak içia kafuı.. kd .. 
tirdi. Sokaklarda ıezdirtli. B•
aua llzerine Ahmet beyi• tr 
raftarlan iatikam almak içİll 
ıidtletle kar&qılıia ltqladılar. 
Karıaşalık biiyüdükçe b&ytıd'!
Hllseyin paıa 'lasrayı :ıaptetta.. 

Murteza papaın aıkeri, H6-
ıeyin paşa ve Ahmet ltey ta .. 
raftarları tarafıadan kılmçtall 
ıeçirildi. Kıhnçtan kurtulaaJat"' 
ela ç&lde &ltıp fittiler ... 

Murteza Papyı Hnıe~ P•
ta•ın karıııına retirdilderi .... 
man Hüseyin Pap e•r•ttİ: 

- Çınl çıplak edile.. u~ 
bir etei• biadirile.. Ç6le ~-
nla. Kimaem 1maJu1a... • 

lluldllllln 8&'8;_.. 
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Bu düşünceler altanda saatlar nız dedi. Şövalye ise sorıu 
yavaı geçti. Kahraman deli- bikiminin yalan söylediğini 
kanh el ve ayaj'lndaki zencir- haykırdı. Hikim hiçbir ıeye 
!erin batlı buluaduğu çiYiyi kulak 'lermeksizin ytlbek •ah
cluvardan kopanp .ablek İ•- kemece Ragastaaın mahk4m 
tedi. Çivi o kadar eyi •plaa- edildipi liç pn zarfında is
ınıfb ki bana bir inan bneti tinaf edilmesi mnmkin olmıyan 
yetemezclı. Bilekleriadeki zn- bu kararın yerine getirilece
cirlere bath kilitleri lrirbiriae fini Taanya dua için ıövalye
nrarak lmmap •ftfb· Her ain iiç pnü kaldıiını ilive etti. 
ae yapmq İH ha zeacirlerdea Artık herşey anlafllmqtı. Ra-
kurtulm&DID kolay ltir it olma- rasta11 &ll\me mabkiim edilmifti. 
cbjı bitimia• vararak duvann Oç rb sonra bOylk alanda 
kenanaa çlmel4L Bir lokma yeminli cellltlar tarafıadaa 
ıkmek kopanp yecli. Y orpa balta nya keskin luhç ile Nfl 
dDftiliüıul• u7kuya daldı. Bir ke.Uecek ye iki pn cuedi 
aralak blJlk bir plltll ile direp batlaurak lıerkese ıös· 
uyandı. Bu ı&rilltlleri Çlbran terilecekti. Bununla benlter 
bapialaue ka,...,_ *"81eri tlniJe lluradaa yakayı naul 
Wi. ha ....... •ıriacle qık· •yıracatuu dllflnlyordu. 

Mekteplerde müsamereler veriliyor 
Beş Mayıs bayramına hazırlık 

la bOctnma pmı.. Balan ılart ıililah uker taldltetti. M-nm ..... ndan ltlanisadal.·i mel.·lev miismnerelert 
geçenler Manila, 2S (Husui) - Halk 8 Eylul ilk okulunda top-

A:rnca üç papu Rapataaıa Rafael ile Rozita kliaeye tit· evi ramh~nda ilk mekt~pler lanan orta ve ilk okul 
klllnde JV aldı. ICapmm ara• tikt soara ıYd tek L.--·-- .. iP hfuulan dıpnya clotra baba •• • ._.... tarafından terbiyevi oyunlar okutanlan birlik idare ko-

kalaa Iİllirllaz kadın kendi ı&sterildi. Şiirler okundu, söy· nmıunun seçimini yenilemit· 
ŞIYalye buralarda da mızraklı. kendine t&yleee koan•mu..._: l d'I __ ....,, al f iki 

• -r- 9~- levler söylendi. Bando aüzel er, ı .. .., ... nn an ° or 
baltah yırmi kadar uker pr• Sonunda tek ltqıma kaldım. • · ı · halk d h ı k 
dn. Oç -p-.-a.-a u..! 10r-•-- parralar ... ıdı, serin bir ıı erı, era ane eri, &J 

.., ..- .. us ..... a--• Yalnızım bmadaa IOIU'a biricik ... ~ k ki sik 
birLan· • ---'------ ._.,. •• h. • •et'• ye aürur içinde ak-m tet i eri, me e i mllşabede 

., ......- --,-, ll09I dütüncem o alçak lmdu iati- y- tu.-ı ·b· d ı b. 
...1 lak _.1_ halkevinde ıüzel aan'atlar Ye muuuea 11 ı o gma ır m• ,.._ J&PIJOnw. kam almakta• batk• bir t•J prorramla it• ririfmitlerdir. 
Şonlye ...ıa llir malak-•· yoktur. kolunun vereceği muzik koueri KiiJtnrctılerİll lnı deferU ça-

aia laüae ~ Ba lkler Mapam •tandaa dinlenilmek &zere fliİDlin ba hf111a ve birleımeleri seYKi ile 
- ŞoYalp Do R.sata m luçlan luçlma atıa..akta bu· tath UYD&flllUU•• IOn •erildL karfıla•mlfhr. 

miaiaiz ? luadap bir clakibda çıkıyor- Mekteplerde de den p,.ram- M•,ı• 
- E•et lawm ,. liz kim du. Belki de Maıa •0 alçak larına ıire eilenceler konulu- Merkez ile okul ı,q oku-

ainiz? kız" diye adılı btlmna ettik· yor çecu.ldarm ua ye babalan taaJan maarif m&dlirü Na-
- Ben papalık adma adalet leriai cltlflaerek acmak da• bu eilencelerde bulunuyorlar. ili Ôzerin baıkanhiı altında 

yuifeaini ,ana, Yerdiji karar- marlanm kuratmaya •ftflJDr- Halkevinde de milli lıikimi- bir toplanb yapank, bet 
lan istinaf edilemiyea Jlkıek da. Pa,.... ziJantilli kabul yet çocuk bakımı üzerine kon- Mayıs talebe bayramı için 
mahkemenin ...... hlkimiJim. ettifi odaya feçti. Eaki .... feranaJar YeriJdL fereken ifleria ana hatJan 
MalakemMPi• kararlan Alla· aaadıtı açarak içiacleld çek· Muallimler blrllll lizerinde durmutlar, bafmual-
bıe clileldMm •nm•.Sera· •eyi ~kanlı. Albalaruu, .ı.u- · Uzaa zamandan lteri çalıı- lim Ye muallimlerd• müteıek-

•• 

Odemiş Tütünleri 
Bu mahsulümüzün tabii nefaseti 
Arttırmak için tedbirler alındı 
Ödemlf inhisar idaresinde çahtan •melenln 

Sallık ve bllgl lflerlne bUyUk ehemmiyet verllhOP 
Ödemlf IUtUnlerl in . ı .. rıar• ç•t• 

Ôdemiı 27 (Hususi)- Acun amelenin saglık ve 
piyualarmda; içim, renk, koku, bllgl lflerl 
skellik ve yanma kalli6yetinia lalıisarlar idaresi; ameleP-
fazlahia ile iln alan Tlirk tü- l.ilgi ve saj-hk itlerine karpla 
tnnlerilli bol l-ol yetiftirea yer- özll bir alika p.tererek dok· 
lerdcn birisi de Ôdemif 'dir. tor ve okutan temin etmiftir. 

ÖdemiJli dikiciler, miHi zen İtçi; Atatürk devrİIDİDİa i8tek• 
rinli&'i arbrmıya yanyan bu leriai kanayacak pkilde .. 
mahsulün tabii nefasetini ve tulmakta. Hihk ve aailaınlak· 
makbul yuıflannı artırmak lan adım adım takip olua••k· 
için ehemmiyetli tedbirler al- tadır. 
makta, işçiliği üıerinde kayde Ödemltt. kaç•kçllllda 
pyan tekimülü göstermek- .. Y .. 
teclir. Bayıaclır, Tire, Adap• ..-

Bu arada inlıiaarJar idarui- ....-iyetleriai İJİ Ye kolaJ ... 
niaı dağıtbi't karabai ciui çok kilde idare 94- ÔClemit 
Terimli tohuma aaymak yerin· i•laiaarlar mldürll ba1 AW. 
de bir it olur. \ kaçakçllara amu .,.,...;, ... 

Ödemlf lnhl•rlar lda- ı kaçakçıhiJn &aiiai aleak ••
resinin tlltlln lllNlllb f&Dda mUYaffak ohaut Y• Wü-

Ôdemiı ınhiaarlar idaresi; aarlar ... Witıaın sabfmı art-
120 bin liraya hqa edilen bil- bnllfbr. 
yllk deposunda eski mul ve En MD aiatem titlll .... 

ıayri sıhhi ıerait daireainde maularmı yapbrtaa lzmir-· 
çalqan amelenin halini Ye çek• taka• Nt ek.peri baJ v...ı 
tiii zorluklan ııaz &aünde bu- Zi1a Ôdı•;... ieeW ifleriac 

bakma eksper bay Necab ft 
lundurarak en son aiatem tiltiia Dana çok beyenmiftir. 
İf)eme maaalan yapbrmıabr. Bu deierli arkadqlarla at 
Sandalya htibade oturan itçi bdar 6tlnii1M az relir. 
bu maaalana intinde daha ko- Tltün ziraab reçe• aeae1c 
layhkla çahpukla ve daha nazaru daha fazladır. Ôd• 
fazla İf çıkarmaktadır. mifte dikim ameliJe8İ ltit.q 

Dart ayclanberi 8çylbll qkaa Ye çapaya baıla••lfbr· Y alma 
ameleye it verea inhiaarlarcla Keraz aahiyeainde daha W. 
elan işlenecek 300000 kilo ka- miktar varaa da bir baftaJI 
dar tütün vardır. Bu; Ödemişte kadar tamamile bitecektir. Ha· 
itsizliii karıılayaa, ameleyi ve vaların iyi ıitmesi tütünclleri 
ihtiyaclannı koruyan eyi bir rüldünaektedir. 
vaziyettir. N':lhad. 

alp .... ultna tlo;r. ceYap lannı beline yerlqtircli. Oda. •a alanını daraltan muallimler kil bir komite ayırarak işin 
veriniz. Rapataa t..i iyi dialL lllll her ~ boJ!a lllk~ birliji çaıqmalanu hu: .,~ ve- düzenli Ye fayclala almalarda ·I .;..-:._.._... ile 
Si. h.t,aıa • • ...- ..... , .1 ..._ • w; • ~-rt.ıl:-6:• •• ·tı.•lllılfi."· +&W)e 7'f11eı: ylıilmeaiai W.Jlz·• 4lr. ~el 
pam ~ yap• a&ylMlthô k•&IW de itilme- ....,.... llert Adem 
mak içim Mi' •ııw lyle diji halde atzmdan ıu keli- T 1 f h b • ".,. .. 
mi? meler daldlllyordu: Manı·sa mektuplan e e on mu a cresı ne zaman uat· 

- Hay,r bea İtalyaya ••cak - Arbk bitti .• Buadaa son- J kh }Ah• lta be 
Sezar Bor1"i1una vaaıada .... ayaca l Sa a ıye r zabn yanab 

ı - ...- ra o beni -• diye ça;umı- -
lqmak •• --...... kw• 7aealr.. 111, ki•• bana ana Orta mektep hı· nasında çok parlak lzmir - Ankara - lıtanbul oto 1 kir tehirler ......... ... .. 
dikmek iPa seWi•. cliyemiyecek.. a.. artık ana matik telefon mükilemeleri mubanreye l»aıl•amak içim 

- Dltncelerinida, .. ,..... •etil•, bn değilim, HYfİIİ Bir müsamere verildi hakkında dün bir muharriri- posta ve telrraf ve telefo. 
leriaizia teniae ., ..... dair de::.:1:-.. Ba rece .n..ı-Jn_ .Uz lturada en salibiyettar l>aşmidllrllitl talimatnaa İlltİAI 
•• LW-..a...:. ____.__ ,., • b •uum •·"•'-••- Maniu, 25 (Hususi) - Bu Temel rolilati yapan Adnanı 
..--- ............ m u- o kahbedea iatikam alacajml.. ki Wr zade ılrlfmlit Ye selAbi- edilmektedir."' 
p bir ciaa,.t iflemektea Ma"- L•...aı-!-ı --L-,ı.. atb. ıece ortame . ep binumda, en canlı birer tip olarak ıö- yettar zat mubarririmizia 10r- Şebri•izdea şehirlerle keacll 

•• a umau llUIUI•• da mektep okutanlannmın ter- rüyorduk • 
.uçluauau. YW&L..e aklı ~ .. -ı:10,. duia mahteJif ..tlere ceva- me'lcut telefoa makinelerill 

r:.. ..... ..ı? _,.. _,... •- tip ettikleri çok parlak çok Milaamere battan apj'ıya bea ha nle 
- E~,,. .. .._ -~ı~-- •- Seiuk kaalı ol.ata •yap- parlak bir müsamere verildi. parlak geçaiı olduju kadar 1 fU ~-ı~_venniftirl : konutmak istiye r eneli 
- ~ •• .,.. J'Wiii81& ••- •ordu. O. dakika -- -"•el zmir • 1"U1Wa 'le a1-bul Posta ve Telnraf Başmlldlrll-.ı.; _.. __ L p !l...!-cf ı ---- •- T -!ı clil J "•-- talebelerin sahnedeki kabiliyet- ·-~ •••· uau~ apama mm •anzarah auavın yanma ...... em111& e en eıcer er l'UUln otomatik telefon laattuua tecril- ibe m.._yen miktarda -.. 

... z.1.. F Bo .. 19 "T-..a..11-- dh · --1 d. lerini tamtmıt olmak itibarile -ı 
va•• rauuTa rJIJUllll ize· mıftı. 5anJID çennini dolqb. ve tnUUU",, • pıyc.aer ı. de batka bir hususiyet ifade heleri yapılmııbr. Mnkileme için aYua yabracaklardır. MeY• 
ria• •aldırarak zanllıyı alçak· Tiber çayı yanındaki ldlçlk bir Mlaamere clavetiyeli olclujıın- ediyordu. Milli ola1t her iki ıayet mu~affakıyetli olmuatur. cut telefon makiaesi ot.uya· 
çaRna lauçerle llclllrdlniiz. kaplDID ininde durdu. Kiçük dan baıtan ataj'ıya doluydu, piyesia .eyirciler ilzerinde ya- Yalnız lzmir - Bornova aruın- laclu kon .... k i.tiyealer tle 
Raıutan lteklemecliii b• bir analatarla kap1yı açb. Maııa seyircılerin ekseriyetini bayan· ratbj'I teair ,azlerden pek a-O- claki telefon ıirketinia meYcut telefon firketi lııi•-• Ylca· 

korluiac c••la altmda bahan- 1telki ltu mbtan ilk defa ola· lar teşkil ecli16tdu. ıel okunabiliyordu. Herkes clOn clevresindea istifade eclilme" ela .-tirilen huuai hlaed• 
makta• Brk•lf, f&fl"P kal· nk kaBa .. amq Lllkrn Bor· t.tiklll •Ufl ayakta dinle- ile bugiinü mukayeseye iyi bir iatenmifti. Bu iM hatta çekilea konutaeaklarchr. Gece yarmae 
mtjb. jİJaDUI aarayına ltir çok defa- nilclikten senra küçük bir örnek ıörüyordu. telin kutru ile Ukde çekilen telin elan aonra elan ucu mahnerele-

Hlkim k•cliaiaclea -a- lar p.ifti. Hiç yaltncıhk sez- mekteplinin Atatürke ait oku- Mektebin okutanlanndan kutru müsavi olmacLiı için se- rin buraya teadl edi&p eclilmiye 
yarak doitllJa llJl•ulai ia- mecliii IHa 1erde ktlçlk ltir bah- duju heyecanlı hir fiir ile Tlrkçeci bay Behzadıa yazdıiı siR biraz hafif ıeldiii ı&rül- ceti belli de;ilclir. 
tHi. ŞIYalye dedi ki: çeyi ve uzu \ir yolu ıeçerek t sil 1... .. 1. dm ld "Ana. adh piye• uluw sava- mOıtür. Bir ma)'lıtaa ibbaren um 

- Slylecliklariaizia hepsi merdı'veDd•• yukan kata çık- em v~•rıcı yap lf 
0 

L '"" Bunun iizerine Barno•a ı'le mubaverenı·n 1.. •• • - ~-- --..1-- Piye• bqladı. Behiyerolilnde flD hnırhjma bqlaaıl•n pn- " ~ .............. 
ralaa olduiu içill auauyerwa. 111ıya bafladı. Yllriiyifli ıidifi, ferin .ulll hatıraı.rpm ye o sı· lzmir aruındalri hattın da der- hiçbir aebep kalmamıfbr.,. Yal-
J(atiJür. ldm -1.1-.:..-· lleaim urayın her t .. afmı bildifo"' ·ıu· çıkan itaya Şadan kız ro- hal yenı"le..;n·ı-11· takarrür naz umum ma....1a..1a.t.a.19 L-•--.1-- el ~--;--· l .-, d K . liinde Nimet vazifelerini pek rada balifeci ztharenia ufusu .,u -~ uuur•--.-- .,. 
&aUlll" aia e ~. Ben ıa aa atmaya yetiyor u. orı or- feı,ketlere ı&tllrebilecek ne et•it ve bu hat ta bu akpma huaus içia aoa emri ff. ta&· 
dakikaya kadar prd&lderim- lan yavq yavq yilrliyerek reç- mtikemmel lt8farmıtlardı. Halil esrarh pllalar tertibine çalq- kadar ikmal edilecektir. Mez- mab beldeamektedir. 
den kutkulanıyorum. Gldae ti bir kapının lalbade bir kaç rolünli alan Nazir. Faruk rolD· bklannı pek ıtızel caaludsn- •• • • •• •• 
İlıumak istemiyorum. Şimdi ...Uye bekledi. ali muvaffakıyetle te1Ui1 eden yor, ayai zamanda Tllrk Muallı·mıen·n I Kısa seyahatlere 
yanıldapı anhyoram.Mon sen- Tamaklannm ucule kapıyı Mecit kalriki bir hlcliaqi ya- kadınhpua, Tllrk maınm 
yor Sewa .a,lepm ki bundan brmaladı. Bu bir parula idi : ııyor ııibiydiler. Ayma rollnl eıa haaıaı Ye ulusal duyıularla Sağlık raporları Cuma günü başlanıyor 
soara kiae laemçeriai aaplaraa Karanlıkta bir aea 4edi ki : yapan lamet ile Turp rohia6 ylklti olduj'lınu, bidiseleria ha- Muallimlerin umami aaflık ı .._.. Tarinı ve OtomoWI 
kan lekeleriai ertaclaa kaldır- - Vay .wniliniz madam. alan "Coıkun" çok allnılaa- ldkatlarile, alana koyuyordu. raporlara Huirucla maarif ita- a.a.. tarafuulaa tertip edilea 
_,. da mm-. Ukin elleriniz buz pi bir u . dılar. ikinci piyes ile de, damar- kaıaJ+aa ılllderileceldlr. Bu- ima seyahatlere önümOzdeki 

Şivalye ba .a.leri 0 kadar turaya oturunuz lflİl yaka,_ Oç perdelik piyeai meteakip larumadald kam yallarca kemi· nan için tftrdaiz ~ cuma riınü baılanacakbr. l•L 
kanetli .aylemifti ki IOf'S1I Kapıyı açan adam Ma,.... klçllk .. Aba,,m (Tllrldiiie;) ren iki muzir zümreain fena- m•W..ledaiD __ , tekilde seyahat Berıuıayadır .. 
Mlrimiwia aatıadaki adamı ltir elinden tutmuı onu ileriye diye okuclaja bir bitabecle11 hldamu daha açık anlıyorduk. •uay•eleriae ltaflanmıfbr. T · k 1 b f · 1 k • 
korku Ye titre•e aldı. Hlkim doiru çekmitdi. Sihirbaz ka- sonra mektep luzlaruua zey'"k Frer mekteplerİllin haaU tel- Kly •~lrtepleri mua limleri- . ur~ng u ü ~n ·~ .

0
•1-

deYam etti: n hiç bir s&z siylemebizia eyunlafile ye ulusal kıyafetle- kinlerini t&flJU ptkualarla, nin mmyenelerine 1 S Myııta tcsı dun Türkofiate, ofis tlirek· 
- Smaauzl y abmzı ada- 16aterilen yere oturdu. lflk rile ,.iialedikleri sahne talebe- dıni ihtirulanna alet yapan ba9lanacak ve 31 Mayısta ni- tör muaviai bay Rahmi'nia 

lctin peaçeahaden m,umak ~ J&IUDCa feytan yiYJI adamı• lercl• Kamalia ıüzel bir mo- cllbbeli sınıfın; Ttirk kiyllatl- hayet bulacakbr. ittirakile toplaaarak ~yahat 
yalan s3yl8yonuaaz. Eter Fran- =-~-:-r!~.:°i,T! noloj'u ile bafka bir durum nün, Tilrk toplulujuaua uzvi- Af k k l projraDm hazırlamıtbr. Her 
IOva Borjiy•yı siz 6ldtlrmemit· keae Altın ıetirmit olaa pzel aldı, bunu sekiz küçük bayanın yetine kar1pn bqerlt oldukla- yon aça çı aı·ı seyyahdan pinik ( kıryemeii) 
•eniz iabat için ltelıeleriaizi aanzaralı k&,kiin çe'lirmeni bazırladıklan canlı bir tablo ta- nna daha çok inanma, olu- Havanaya badem sandaldan lcreti olarak SO kurut alına-
ortaya koyunuz. Yakomo idi. Bu ihtiyar adam ki\> ettikten sonra brtıllar yorduk. içinde afyon kaçınrken yaka- cakbr. 

Neye apadıpu aalamıyu maganın omuzuaa bir pi piyeaine bqlandı. Talfteler Manisa halkına gizel bir ıe- laaan jozef Parclo Ye arka- Mu•Hlm letklklerl 
Raıutaa ılblrla bir a•cı ha- ayaklanma altma bir yalbk ha piyeaia temraliade 4e iatia- ce yaptaa mektep okatula- clqlarıaan •ulaakemeaine bu- Şehrimiz muallimleriad• 121 
vaaa çal.ura ........ Miiatu· koydaktaa 11oma karpmaa ıe· aamz olarak munffak olmut· n ... , midir Yekilİ Hafa, mu- tb ihtiaaa malıkemaiade tle- kifilik bir ırup 
tik, .... +; JU:ICIJ'• -c•• çip aaJldı bir daramcla ayak dılar. Bilhuu ~erhnl• FatUf aiki -.kutanı lllaaa baylan kut· .... eclilecektir. Burlakü cel- bqte Bora.Ya 
..._. • dıal it- ta ~ U. W: •• ..... relleriai tıe•ml eclea hıl ... ja ~ Hde 34 plMin iWeleriae al- W.. Phrek .-.1c1 

l~!P'~!"'~·~·~"*!·~~~J:i~~~~~~!.1:~=J!'l~~~---~~Hl~~~~·Ll~t!:- . 
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Tarihi Tefrika 
No."3!5,, 

Keller ve çirkinler imparator Polun 
Himayesine dayanıyorlardı .. _ ...... 

Birinci PoJ çirkinliğe iıyan 

dmiş gibiydi. Bütün hatları ile 
iircnç görünen bu koca deli 
tabiattan intikam almaia kalk
mıştı. Kendi kafası keldir diye 
arkadaşları arasında kelleri tez.
yif cdealeri, yamrı yumru bu
runlarla alay edea neferleri ve 
zabitleri ,iddetle cezalandınr
dı. Ordu kıtaJarına gönderdij'i 
emirlerae buna bilhassa dikkat 
edilmesini isterdi. Bu saçma 
aapan emirlerin uyandırdıiı 
.. ,kınlık Ye korku o hale gel
mişti ki halk araıında kelleri 
ı&renler hürmetle hatlarını 
ejmekten keadilerini alamı-
1orlardı. Bu bir beli idi. ki 
drünmeden ieçealer keodile
rilli bahtiyar sayabilirlerdi. Po
hln saltaaat deni keller ve 
çirkialerin çevrelerinde ıaygı 

l>ekledikleri bir deTir olmuıtu. 
Zehirlenmekten 

Korkuyordu 
Babaııaıa zehirle öldürülme

mi Ye ooiaılanması Birinci Pol 
berinde de Yehmi ıon dere
ceye çıkana1fh. Hayatı•• ıu
lkast edilecejillden titrer. Ge
celeri bile rahat uyumazdı. 
Bu suikast korkusu bir çılıın
bk buhraaına çemlmiıti. Ne'" 
aahillerinde en ferahlı \,ir yer
de yapıl•ıı olan Çarlar sara
yı onu 11kıyordu. Derebeyler 
ııama•ı•da olduiu gibi kat 
kat surlarla çemlmit bir ıato 
inşasını aklın koydu. Bir ıabah 
hükümet erklnım aezdine da Yet 
ederek gece ruyaıında Arkanj 
Mişel ayoıu ile görüıtüiünü 
onu kendisine ye•i f&toyu yap
tırması icap eden yeri göıter
diiini ıöyledi. Orada mua:ız.am 
lıtir pto kurulmai• baılaadı. 
Bialerce iıçi gece ıündüz ça
htarak heybetli bir bina kur
dular. Şatenun etrafı ae•it 
hendeklerle çenildi. Geçitler 
toplarla tahkim edilerek bir 
kale haliae kondu. Miıel aara-
yı adıaı alan hu muazz.. bi
naya imparatorun ıeçmeai•e 
161.um kalmadı. Zira o korku 
lauhranJan ıeçince PoJ yine 
NeYa kıyııı•daki Çarlar nra
yıatla kaldı. 

Yuvarlak f•Pk•lar 
yasak 

uj'radıiını bilmiyen nefer fer
yadı bastı. İmparatoriçe de bu 
feryada koıtu. Zaz.alll ••ferin 
hali acınmaia deierdi impara
toriçe kocasıaın ellerine sarı

larak aöbetçinia affedilıacsini 
yalvarınca Pol büıbütüz küp
lere bindi ye karııına tiddetle 
şu ihtarda bulundu: 

- Bu da ne cüret . • • Emir
lerime karşı durmaia mı cesa
ret ediyorsunuz? Siz ki her
kesten z.iyade bu emirlere 
itaat ederek örnek olmanız. 
iycap ederdi. F ~derovna bu 
hareketini affetmiyorum. Bu 
aöbetciden önce seni cezalan
dırmak lazımdır. ,. 

Pol bu ihtardan ıonra ıaray 
zabitlerinden birine döuerek : 

- imparatoriçeyi tevkif e
diaiz., detii, 

Zavallı zabit tafırmıştı. Bu 
emri yerine 2etirse bir türlü 
ıetimıese bir türlü idi. Afal 
afal bakıyor, titriyordu. Pol 
emri•i tekrar ettı: 

- Ahmak, ne duruyorsun. 
İmparatoriçeyi tevkif et .• Yoksa 
keçe küllih edilirsia Bundan 
ıonrası ıafılıkbr. Zabit aldıj'ı 
emri yerine ııetirdi. F edorovna 
koca Ruıyanıa haımetli impa
ratoriçeıi süaaüll1 aıkerler ara
ıında ıarayın teYkifhadeain6 
ıolcu1du. 

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

Zabıta Hahereri: 

Sahte beşibirlik 
Saçmacı hamamı sokaiıncia 

oturan Mehmet kızı Ki•İle, 

bundan iki ay evvel Arastada 
ıarraf Peçonun çıraj'ı Albcrden 

elli liraya ıabo aldıiı bir adet 
beıibirlij'in albn auyuna batı

nlmıı pmüı •ecidiye olduj'u
nu id41ia et.iıtir.Zabıtaca tah
kikata başlanmııtır. 
I 

Al•çt.n du,mu, 
Berıamada İsa adıada bir 

köylü çocuj'u çam fııtıiı top
larken aiaçtan düımüş ve 
ölmüıtür. 

Slllh ile durdurmak 
Kahramanlarda iece bekçiıi 

Bcytullab, mahallesinde dola
tan iki kişinin vaziyetlerinde• 
ıuphe ederek durmalannı ihtar 
ettij'i halde . bu iki kiti kaçtık
larından durmaları için iki el 
silih atmıı iıede durdurama
mıştır. 

Ar•bayı çarptarmıt 
lkiçeşmelik caddesinde Hü

SC)'İn oilu Mustafa idaresinde 
bulundurduiu arabasını Yuıuf 
olu be~ yaılarında Naciye çarp
tırmıı ve kolundan hafif su
rette yaralanmasına sebehiyet 
verdij'inden yakalanmııbr. 

. . -YenlAW • 
Osmanlıcadan Türk e kar ılıklar kılavuzu No. 26 

1 _ ôı. Tilrkçe kaklerelen gelen ı&zlerin karşısına v •• Kö) beldeii (alimcti) konmuştur. Bunların her biri hakkında aıraıı ile 
uzmanlarımızın (mutahassıı) yazılarını ıraz.etelere verecegız.. · 

2 _ Yeni konan karıılıktann iyi ayırt edilmesi için, iereiine- göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 
3 - Kökü Türkçe olaa kelimelerin bu9Unkü_ işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır. ASLI AK olat1 HAK, aslı UBÜM olan 

HUKUM, Türkçe Çl;K kökünden gelen ŞEKiL gibi. 

M Macera, ıergüzeıt - Serii-
- - ve• - (Fr.) Aveture 

Ma 
Eau 

(Bak: ib ) - Su - {Fr.) Önaek: Maceralı bir hayat 

Mai cari - Akarsu - ( Fr. ) 
Eau courante 

Mai rakit - Duriun ıu 
Maa - İle, bile - (Fr.) Avec 
["Maa,. ile b~şlıyan sözler 

biraz aşa~dadır.] 
Maabir - Köprüler 
Maada - Başka 
Maalesef, maatteessüf 

Yazık ki, esefle 
Örnek: 1 - Maatteessüf de

diğinizi yapamadım - Yazık ki 
dediiiniz.i yapamadım. 

2 - Maalesef söyliyeceiim 
ki arzunuz yerine getirilme
mi,tir - Esefle aöyliyece2im ki 
arzunuz. yerine getirilmemiştir. 

Maali - Yücelikler 
Maaliftibar - Kıvançla, onur 

bilerek, övünçle 
Maalkerahe - lstemiyerek 
Maalmemnuniye - Seve ıe

ve, seve iıtiye 
Maarif - 1 - Kültür, 2 - Bi-

limler 
Örnek: 1 - Maarif v~klleti -

Kültür bakanlıiı. 
2 - Maarifin bir memleket

te terakkisi - Bilimleri• bir ül-
kede ileri ıitmesi. 
Maaş - Aylık - ( Fr. ) Ap-

pointement 
Maaziyadetin - Artıiıyle, 

çok çok, den daha çok 

ieçirdi - Serüvenli bir hayat 
ıeçirdi. 

Madame - Oldukça 
Örnek: Madamelhayat - Ha

yatta oldukça 
Mademki - De, da 
Örnek: Mademki böyle ya

pacaktın, niye başka türlü söz. 
verdin? Böyle yapacaktın da 
11iye baıka türlü ıöz yerdin 1 

Madde - Madde (T.Kö.) • 
(Fr.) Matiere, article 

Maddi - Maddiğ - ( Fr. ) 
Materiel 

MadeJct (Bak: adalet) 
Maden - Mağdcn 
Mader, valide - Aanc, aaa 
Madrub (maz.rub) - Döğül-

müş, dam2alanmıf 
Mabud - Sayılı 
Madum - Yok 
Madun - Aıt 
Mafevk - Üst 
Mafsal - Oynak, oynak yeri 
Mafilbal - Gönüldeki 
Mafizzamir - Kalpdeki 
Mafüy - Baiıılı, baj'ıtlaa-

mış 

Maiara - Kevuk, maiara 
Mailıun - Aldanık 
Maibut - imrence 
Örnek Rüfekasınıa maibutu 

oldu - Arkadatlarının imrt:ncesi 
oldu. 

Maidur, mazlum - Haksn:
hia uğrıyan, kıyıt 

Mahcub etmek - Utandır
•ak - (Fr.) Confondre 

Mahcubiyet - Sıkılianhlr, 

utangaçlık - (Fr.) T;.idite 
Mahcub olmak - Utanmak 
Mardud - Buçlu, sayılı, sı

nırlı , çevrilmiı , dar - (Fr.) Li
mite 

Örnek: 1 - V erdiii mahdud 
bir iki kitabı bir hazine mi 
sanmış? - Verdiii sayılı bir iki 
kitabı bir haz.ne mi saamış? 

2 - Bu tarlamn aai tarafı 
bir çay ile mahduddur - Bu 
tarlanın sai yam bir çayla çev
rilmiştir (sınırlıdır). 

3 - Mahdud bir saha içinde 
Dar (buçlu) bir alan içinde · 

Mahduülfikir - Darkafalı -
{Fr.) Borne 

Mahdum - Oğul 
Mahfaza - Kutu, saldak, 

kab 
Mahfi (Bak: hafi) - Gizti 
Mahfil - 1 - Derge, 2 - KJub 

3 - (Bak: muhıt) 
Mahfuz. - Saklı 
Mahir - Becerikli, uz, uzelli

(Fr.) Habile, adroit 
Örnek: Mahir bir doğra•acı

Uz.elli bir doğramacı. 
Mahiyet - Nelik, içyüz 
Örnek: Mahiyeti meçhul bir 

hastalık - Neliii bilinmiyen bir 
hastalık 

Mahkeme - Kakyeri 
Mahkuke, kitabe - Kazıt -

(Fr.) Inıcription, epitaphe 
Mahkum - Kasanık - (Fr.) Ômek: İstediğini maaziyade

tin verdi - istcdiii•i çok çok 
verdi. 

Maifiret etmek - Y arlıia
lamak 

, Condamne 

Mabat - Arka, öte, sonra -
Suite 
Mabadı Yar - Arkası Yar, 

ıoarası var 
Maber - Geçit 
Mabeyn - Ara, aralık 
Örnek: Mabeynimizdeki dost-

luja iÜvenerek - Aramızdaki 
doıtluia iÜvenerek. 

Mabihiliftihar - Övünek 
Ör•ek: Atatürk, Türk tari

hinin mabihiliftiharıdır - Ata
türk Türk tarihinin övüneiidir. 

Mabud - 1 - Tapacak [En 
ıenel anlamında] 

2 - Yaradan ( Halik anla-
•ına) - (Fr.) Createur 

3 - Tanrı {Allah a•lamına)
(Fr.) Dieu 

4 - Oıan ( Kadiri mutlak 
anlamana) - (Fr.) Le Tout - puiı-
aaat 

5 - idi (Rab anlamına) 
6 - Kuday ( Huda anla

mıaa) 
7 - Çalap 
Mabud - Allah (aüılüman

hk mabudu) - (Fr.) Allah 
Mabud - Y ahuva ( Yahu

dilik •ahudu) - (Fr.) Jehova 
Mabud (esatir ma'9udu anla

mına) - llih - (Fr.) Dieu 
Örnek: Mars, mitolojide harb 

ilahının adıdır - Mars, mitolo-
jide harb tanrısının adıdır. 

Mabude - Taoriçc - ( Fr. ) 
De esse 

Örnek: Venüs, hüıün ilahe
sidir - Venüs, iÜzeJJik tanriçe
ıidır. 

Maltud (Sanem) - Put, idol-

Mailübifet - Yenik, yeni
len - (Fr.) Vaincu 

Mail6biyct - Yenilme, ye
nilim - (Fr.) Defaite 

Maimum - Kapanık, sıkın
tılı, Ü%gün, 2'amlı - (Fr.) Triıte, 
ıombre 

Örnek: 1 - Maimum hava -
Kapanık \sıkıntılı) hava 

2 - Mağmum insan - Gamlı 
(üzgün) insan. 

Mairib - Batı 
Mağruk (Bak: iark) - Bat- · 

aış, boğulmuş, batık - ( F r. ) 
Naufrage, noye 
Mağrur - Gururlu ( Bak: 

Kurur) 
Mağrur olmak - Gururlan

mak 
Maisub- Kapık (Bak: iHb) 
Örnek: Mali maisub - Kapık 

... 1 
Maiıuş - Karı tık - ( F r. ) 

Melan2e, falsifit 
Örnek: Maituf yai - Ka~ 

ıık yai 
Mai:ı - Beyin 
Mah - Ay 
Mahabct - Aybarlık 
Ômek: Ordumuzu mahal.eti 

düı•a•ı yıldırdı - Ordumu:ıu• 
aybarlıj'ı düımanı yıldırdı. 

Mahal - Yer 
Mahalle - Uram 
Mahalli, mcv:r;ii - Yersel -

(Fr.) Local 
Örnek: Mahalli idetler - Yer

ıel törüler 
Mahalli tahaffuı - Korua- 1 

mak 

Örnek: Mahkumlara hüınü 
muamele ettiler - Kasanıklara 
karşı iyi davrandılar. 

Mahkum - Kölemen - (Fr.) 
Asservi 

Örnek: Mahkum miJlet - Kö-
]emen ulus 

Mahkum etmek - Kasamak
(F r.) Condamner 

Örnek.: Mahkeme ... i iki ae

aeye mahkum etti - Hakyeri ... i 
iki yıla kasadı. 

Mahkumiyet - Kasınhk -
(Fr.) Condamnation 

Mahkümiyet, eser - Kölelik 
(Fr.) Esclavage, ıervitude 

Mahküm olmak (hüküm ıiy
mek) - Kaaanmak 

Mahluk (Bak: halk) - Ya
raJık - (Fr.) Creature 

Mahlul - Erimif, eril 
Mahlüt - Kataıık, (Bak: ha

liı) - (Fr.) Melange 
Örnek: Mahlüt yai - Kahtık 

yai. 
Mahmi (Bak: hiaaye) - Ko-

r\}nuk - (Fr.) Prc:eıe 
Örnek: Bu çocuk benim mah

mimdir - Bu çocuk benim koru
nuiumdur. 

Mahmul - Yüklü 
Mahmur - Bayıın, ıü:ııün • 

(Fr.) Langoureux 
Mahreç - Öıkıt, ıürüt - (Fr.) 

Sortie 
Örnekler: 1 - Bu binanın ıo-

kağa mahreci arka tarafıntla
dır - Bu yapının sokaia çıkıtı 
arkasındır. 

' 

Örnek: Siıi hiç bir ıeydea 
mahrum etmek iıtemem - Sizi 
hiç bir şeyden yoksuadurmak 
istemem. 

Mahrumiyet, hutran - Yok
sunma, yoksunlu 

Mahrum olmak - Yokaua
mak: 

Mahsuben - Tuta 
Örnek: Dey•İ•e mahaultea 

ıu parayı lütfen kabul ediaiz-
Borcuma tuta ıu parayı kay· 
ralın kabul ediaiz. 

Mahsub etmek - Saymak, 
tutmak 

Mahsul - Ürün 
Örnek: MahıuJ bu seae dalıa 

eyidir - Ürün bu aeae daha 
iyidir. 

Mahsuldar - Verim&, t.itek 
Örnek: Mahsuldar tepraldlir

V erimli topraklar 
Mahsuldar olmıyan - Ve· 

rımııı 

Mahsuldarlık -- Verimlilik 
Mahsur - Kuşanık, lmfa· 

ıılmış 

Ôraek: Dütaan ordusu ora
da mahsur kal.luı - Diipaaa or
dusu orada kut••ık ( kutabl
mıı) kaldı. 
Mabıus, has - Ôııgl - (Fr.) 

Propre i 
Örnek: Çocuklara lıu t.ir 

gülüıü vartiı - Çocuklara 6zrG 
bir ıülütü vardı. 

Mahsüı - Sez.i)aİf, duyul
muı - (Fr.) Senıible 

Ör•ek: Onun büyük lıtir adam 
olacağı daha çocuklutnda 
mahsuı olmuıtu (sezilmiati). 

Mahsus ~e namahıuı - Belli 
belirsi7: 

Mabıiiı surette - Duyulur· 
caaına - (Fr.) Senıiblement 

Mahıer, izdiha• ~ Yajllam · 
(F ı.) Gran~e afflueace 

Mahuf, mehip - Korku•ç· 
(Fr.) Terrible 

Mabud (Methur ula•ı•a)
Herkesçe biline•, hep biJ.liii
miz, hani fU bildiiimiz 

Örnek: ( ... ) in nıahut kita
bında da yazılcbjı ei -( ... )ill 
herkesçe bilinen bildiii-
miz) kitabında da yaaldıtı 
gibi ..........................••..••••...•••• , 

Fut bol antrenörü 
Bu akşamki Afyon tre
niyle şehrimize gelecelc 

A•trenör Bay Olteteze biı 
haziranda Ankarada bulmam .. 
üzere İzmir •ıntakuı eariaı 
ıönderildiği DUfÜD pazar ak• 
ıamki Afyon trenile lzmirtle 
bulunacaiı genel merkul Mt
kanlıiından tel yazıııyle Yill
yete bildirilmiıtir. 

Eskişehir 
Ulusevinde 

Eskiıehir, 27 (A. A) - Ular 
evi dikiş Ye nakıı kunmatlu 
sonra bir de ticaret Wlsil•ri. 
Almanca, reaiıa kanları •"1-
mışbr. Güzel san'atlar kom da 
l»andodan batka bir cu •• 
orkestra tetkil et-ittir. Yeai 
u)usevinin yapılmasıaa baflaa• 
mıştır. 

Bursada 
Fırka faaliyetleri 

Bursa, 27 (A.A) - C.H. P. 

Polun aklı öyle esmiş, yu
varlak şapkaları ve köpek 
beılemeyi yasak etmiıtir. İm
paratorun iradesi hillfında ola
rak yuvarlak sapka giyenler, 
yanlarmda köpek taşıyanlar 
yer yer polisler tarafından ta
kip ediliyor, mahpcslere tıkılı
yordu. Daha sonraları uzun 
pantalon ve yelek iİyilmesi de 
yasaklar arasına karıştı. Bunun 
yerine Alman ceketleri iİyile
cekti. Bailı kundura iİymek, 
l'eniş kravat takmak, boyuna 
mendil atmak yasaktı. Nizami 
olan kılıftı çarın bir iradesi 
tesbit etmiş bulunuyordu. Yeni 
modaya uymak için paraıı ol
mıyanlar evlerinden dışarı çıka
mıyorlar yahut ta eski elbise
lerini yeni modaya uydurmaia 
çalışıyorlar. 

Memurlara blçak çekmı, 
(Fr.) Idole 

Uluhiyet - Tannlık - (Fr.) 
Divinite 

Maharet - Becerik, uzcl -
{Fr.) Are11e, habilete 

2 - iz.mir üzüm Ye incirle
rinin başlıca mahreci Amerika
dır - lzmir üzüm ve incirlerinin 
başhca sürütü Amerikadır. 

Burıııa viliyet kurultayı karana& 
ıöre, kazalar idare laeyetleri• 
nin ve belediye bqkan1Nn ir 

lmparatorlçeyı tevkif 
İmparator, bir akşam, sara

rayın içi•de teftiıte bulunuyor
du. İmparatoriçenin paYyonu 
önüade nöbet bekliyen •ef erin 
ayumakta olduj'unu görünce 
~isini merhametaizce kır
-iMia. Uyku aruında neye 

Etrefpaşada Bayr~m yerinde 
kasap Hasan oilu lsmacil, ka
çak et takip memurlarından 
Ali, Vasfi Mehmet, ve Yahya
nın Hüseyin adında birinin ka
çak etlerini tuttuklarından kı
z.arak işlerine karıştıiından ve 
bıçak çektij'inden yakalan
mııtır. 

Kebap ,ı,ı ile 
Hisaröaüade kebapçı Muı

tafa oilu Haaan vr. çıraiı 
Mehaet oilu Selim aralarmda 
çıkan kaviacla Haaan eline a-e
çirdiii kebap titile Selimi ya
ralacbiıaclaa _.1aka••••ııtır. 

llihi - Tanrısal - (Fr.) Divin 
Örnek: llihi bir hüsün - Tan· 

rısal bir ıüz.ellik. 
Mülhid - Tanrısız. - ( Fr. ) 

At he 
Ilhad - Tanrısızlık - (Fr.) 

Atheismc 
Telih et•ek - Tanrısamak

(Fr.) Deifier 
Örnek: Eski inıanlar ahcar 

Ye cşcarı telih ederlerdi - Eıki 
iasanlar taşları ve aj'açları tan
ntarlardı. 

Telih - Tannlaştırma - (Fr.) 
Apotheoıe 

Örnek: El işlerinde çek ma
hareti var - El iılerinde çok 
beceriii (uzelliii) Yar. 

Mahasin - Güzellikler, sıök
çelikler 

Mahbes (Bak: hapishane)-
Hapsevi 

1 

Mahbub, ~ahbube - Sevıili, 
yavuklu 

1 Mahbus (Bak: hapis) - ~ap-

1 ıık 

ı Örnek": Mahbesten iki mah-
bus firar etti - Hapsevinden 

j 
ihi kap~ık kaçtı. 

Mahcub ( Bak: hicab ) 
Utanıaç - (Fr.) Timiae -

Mahrek- Yörür.cü, yürüncii, 
dönge - (Fr.) Trajectoire 

Mahrem - Özdeş, içli dıflı, 
ıiz.li - (Fr.) lntime 

Mahremanc - Giz.li olarak 
Mahremi esrar, ·mahremi 

raz - Gizdeş - (F r.) Cenfident 
Mahremiyet - içli dııhlık, 

özdeılik, giz.lilik 
Mahrukat - Yakacak 
Mahrum - Yoksun 
Örnek: Rahattan mahrum 

kalmış bir adam - Rahattan 
yoksun kalmış bir atlam. 

Mahrum etmek - Yok.sun
durmak 

tirakile parti başkam Bw-1& 
saylavı Sadi Konupn bqkaa· 
lıiı altında vilayet kur-• 
merkezinde üç ayda bir Y•P•· 
Jan üçüncü genel toplanb dla 
yapıldı. Uzua ıürcn bu toplan· 
tıda partinin iç Ye halk bil· 
metlerine ait konutmalar oldu. 
Verimli bir çok kararlar ahaclı. 

Habeş-İtalya 
Roma, 27 (Hususi) - Erit• 

rede yeni hidiıeler ol.lu. Ha• 
beşliler bir ftalyan kıt..... tr 
caYÜZ ettiler. Milaa ... elef 
söıt&rcü. 



2e Nisan teas ,. ______ , 
1 Borsa Haberleri 

DUn Borsada 

' J_•Pı~n ~bflar 
uzum 

Çu. Alıcı Fiat 
543,5 Koo ittihat 11 12 50 

Hırsız dört seneye 
MahkOm oldu 
Karııyakada muhtelif zamaa• 

larda birçok eyleri soyaa hır· 
sız Arap Alinin asliye hikim· 
lijinde devam eden muhake
mesi neticelenmiş, suçlu dört 
sene bir ay• mabküm olmuştur.:: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
365 Alyoti bi. 11 27 
257 Ş Riza Halef 11 
204 H Z Ahmet 11 

15 50 
12 50 Kjralık 
11 50 
12 so Aoartu -an 188 Y i Talat 9 

66 Yite! 11 50 12 
56 K A Kazım 11 50 
43 Ş Remzi 11 

11 75 
12 50 
11 25 
12 25 
12 37 
10 75 

25 S Süleymano 10 
13 M J Taranto 12 
10 L Teciyo 12 37 

9 P Klark 9 
1778,5 Y ekila 

•5 ton buiday 4 20 4 20 
3 60 
3 37 

70 Arpa 3 60 
12 Akdarı 3 37 

269 balye pamuk 42 42 

Para Piyasası 
27 4 1935 

Alıf 
Mark 50 25 
lıterlin 602 
Fr. Fra•rı 8 28 
Dolar 80 45 
Beli• 21 12 
İtalyan lireti 10 37 
İsviçre F ran. 40 60 
Florin 84 67 
Kr.Çekoslov 5 24 
Avustr.Şiliai 23 50 

Satış 

50 75 
607 

8 30 
79 75 
21 50 
10 42 
40 85 
85 

5 27 
24 

Arkitekt (Mimar) 
Bu yildan itibaren (Arkitekt) 

adı ile çıkan Mimar mecmua
ıınıd (51) inci sayısı An karada 
inşa edil"cek Sümerbank binası 
müsabakasına iştirak eden ai· 
aarların eserlerini havi olarak 
çıkmııtır. Bundan başka mec
•uada mimarlıia ait bir çok 
yazılar ve eserler vardır. Ala· 
kadarlara tayıiye ederiz. 

Cumhuriyet meydanında bi
rinci ve ikinci kordona nazır 

Akdeniz aparbmanı kiralıktır. 
Dört dairesi olan bu apartıma· 
manm her dairesinde beıer 
oda banyo mutbak su hava 

ııa:ı:ı ve elektrik tesisatı meY· 
cuttur. Zemin katmda mevcut 
iki büyük maiaza da kiralıktır. 
Talipler Bakır bedeııtanında 
bet aumaraya müracaat edebi
lirler. Apartıman her vakıt ge· 
zilebilir. 28, 29, 30 (575) 

Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sok.ı.ğı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

12-26 (229) 

lzmlr Bele!.lyeslnden: 
260 lira bedeli keşifli Vezir 

ve Osmanağa su tesisatında 
kullanılacak 100 ad~t font re· 
gar yapbrılması işi belediye 
baş kitipliK"indeki şartname ve 
nümunesi veçhile ve açık ek· 
siltme ile 30 Nisan 935 Salı 
ıünü saat 16 da ihale edile· 
cektir. İştirak için 18 lira mu· 
vakkat teminatla söylenen iÜn 
ve saate kadar momisyona re· 
linir. 

16, 21, 24, 28 1109 (526) 

il~ dün~a~ı dolaşabilirsini~ 
Çok asri bir hutula malik bir möble dahilinde mevzu bu ahi

ze : Sekiz limbalı, ve yirmi adet tuli mevce göre ayar edilmiş 
d.,vreli, 15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ahize, radyo 
ve müzik fenninin en son tekimülibnı nefsinde cemetmi~tir. 

Yüksek tevettürlü hususi deneli bir pentod ve dei'işen has· 
sasiyetile müşterek çalışan antifedinır lambaları vasıtıısile ma· 
kinenin her tüli mevcde aynı mükemmel randımanı vermesini 
temin eder. 

. 
IIAKIKI RADYO " 

L!t) 

~""-- -

Sabt yeri: ARTHUR VETIER 1 Sahi'1inin Sesi) 
S•man iskelesi 22 Telefon : 2547 

6 - 150 ( 411 ) 

OTEL BRISTOL. 
Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

Bütün Izınirliler burada hulusnrlar •• === T epeba~ı Beyoğlu ==== 
MUsteclrl: BUtUn lzmlrlllerln teveccühünU 

LÜTFÜ' dür 

Yenf Asır 

Zon1rnldak 
IV:aden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış ki]psu 1,5 kuruş 

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

F. Perrinvani 
Mara:ı:asuıda bulacakımız 

Telefon 3937 

Daima Genç, Daima Güzel 

\~ 

KANZUK Balsamin Kremi 
Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafıada tak· 

dir kazanımı iÜZellik kremidir. Cildinizin daima iüzellik ve ta· 
zeliiini mulıafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir mark .. dır. Çilleri ve buru· 
ıuklan izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahıeder. Ruh· 
nüvaz kokusile aynca şöhret kazanmışhr. Balnmin kremi kati· 
yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetiıai 
ancak Balıamin ile meydana çıkarabilirsiniz. Bir defa Balnmin 
kullanan bqka krem kullanamaz. Tanınmış ıtrıyat maiazalariyle 
biiyük eczanelerde bulunur. 

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

TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLER! 

Bama.i Nüalıet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

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

Def terdrrlığından: 
İssisinin verii borcund:an ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Hasan hoca mahallesinde yol bedeıteninde kain eski 
38 yeni 28 sayılı maiaza tarihi ilandan itibaren 21 gün müd
detle satıl.ia çıkarıldıiından pey sürmek istiyenlerin defterdar-
lık tahsilat kalemine müracaatları. 25 - 29 - 4 - 8 

1189 ( 566) 

Açık eksiltn1e suretile ilan 
f\ u~la Nafia h~ şınühendisli

ğinden: 
1 - Eksiltmiy~ konulan iş: Muğla vilayeti dahilinde Muğla -

Marmarıs yolunmt 40+000 - 42 -+ 000 kilometreleri 
arasında evvelden yapılmış toprak tesviye. üzerine şose 
inşası yolun tulü (2000) metredir. 
Yolun keşif bedeli: 5722 lira 80 kuru~tur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia işleri şeraiti umumiyesi 
D • Fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli 
G - Proje, grafik 

3 - Bu iş 15/5/935 Çarşamba günü saat 15 te ihale 
olunacaktır. İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz 
olarak Nafia idarsinden alabilirler. 

24~28-2-6 1181 (561) 

SahHe 9 
• 

• 

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

Kendinizi üşütmemeğe dikkat etmekle beraber 
Sabah Akşaın Birer Kaşe 

~ ~ 

1 1 
ALINIZ 

Grı"pı"n . En şidddetli baş ve diş aK-rılarını, üşünme~eıa mli· 
• teveUit sinir, bel ve adale ağrılarını teskın eder. 

Gripin : Mideyi bozmaz, Kalbl yormaz. 

G • • • Radyolin Diş macunu fabrikasının mutahassıı rtpln • Kiymagerleri tarafından imal edilmektedır. 
Her Eczanede Bulunur. Flall 7,5 Kuruttur 

lzmir Muhasebei hususiye mü
dürlüğünden: 
Bedeli sabıkı lira 

50 Namazgahta 3 numaralı dükkia 

52 " 34 " " 
30 " 36 " " 
40 " 40 " " 
40 " 42 " " 
40 " 44 H H 

30 " 46 .. " 
75 " 48 " .. 
70 lrıratpazarı 164 " .. 

125 istiklal mektebi altında 8011 numaralı dükkla 
30 İkiçe1aelik eaddeai 34/l " ,, 

110 ,, ,. 351 ,, kahvehane 
205 Kemer caddesi Saman hanı yanı 1 .. ,. 
12S " " ,, " 3/1 .. dükkla 

71 n H " " 3/2 H H 

2S " " .. ,, 3/3 ,. ,, 
2S ,, " " ,, 3/4 .. .. 

110 .. .. .. .. 3 ıs " .. 
110 " " " " 3/6 " .. 
160 H M " " 317 .. H 

ldarei Hususiyei vilayete ait yukarıda yerleri yazılı akarat 
1-6-935 den 31-5-938 tarihi•• kadar üç sene aüddetle icara 
verilmek üzere 25-4-935 tarihinden itibaren 20 &"Üll müddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. Müzayede şartlarını görmek istiyealer 
heriün Muhaaebei hususiye müdüriyotiae ve pey ıürmek iatiyea
lerin do ihale giinü elan 15-5-935 Çarıamba illaÜ saat 9 dan 
on bire kadar depozito /.ekbuzlarile beraber viliyet encümenine 
müracaatları. 1208 (576) 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve l!'alırıkası: lzmırıle Hlllkapınardadır 
Yerll Pamujfundan At, 1 aygare, Köpekbaf. Del}lrmen, 

Geyik ve Leylak Markalarını lıan her nen .Kabot bezi 
ırual eylı.ınekte olup ml\lları A nııpaıııo ayni tip ıueo•o 
catırıa faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 306'7 
Telgraf: adresi: Ba7rak Ismir 

(il 1) Pl'r. ... { -~ • \ 1 

lstanbul Sıhhi müesseseler 
Satı alma komisyonundan: 
Haydarpaşa nülllune hastanesinin Asfalt yolları, Bina etrafına 

muhafaza dıvarları ve kapıçı lojları inıaıı pazarlık auretile 
eksiltmiye konmuştur· 

1 - İhalesi 30/Nisan/935 Salı günü saat 15 de Ca(alo(lunda 
Sıhhat Müdürlüiü binasındaki komisyonda y.tpılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 30650 lira 16 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 2299 liradır. 
4 - İsteklilerin cari seneye ait ticaret odası vesikasını ve 

yazılı işleri yapabileceiine dair Nafia bafmühendisliiindea 
alınacak fotograflı fenni ehliyet vesikaaını ııöstermeleri şarttır . 

5 - Bu işe ait proje, keşif ve şartnmeler 154 kuruş bedel 
mukabilinde hastaneden alınabilir. 

6 - Pazarlıia iİreceklerin belli gün ve saatten eYvel muvak
kat teminat makbuı veya banka mektuplarını komisyona ver· 
meleri lazımdır. 26-28 1187 (567) 



Sahife ıo 

Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANOAJS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapmu 13 nisan

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

HERMES vapuru 16 nisanda 
limanımıza gelip yükünü boşalt
bktan sonra Burgas, V ama ve 
Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

STELLA vapuru 21 nisanda 
ıı: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 aJa-
cakbr. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

ERIAND vapuru 2 mayısta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
bagc, Gdynia, Dantzii. Gote-
burg, Oslo Ye lskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

SAMLAND vapuru 14nisandaı. 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
bage, Dantzig, Gdynia, Gote-
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktir. 

ltııATIONAL STEAM NAVIGA 
r· TION Co. OF GRECCE 

lzmir - Ncvyork arasında 
ayda bir muntazam sefer 

RINOS vapuru 30 nisanda 
( Doğru ) N evyork için yük 
alacaktır. 

~ERVİCE MARITİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

ıl>ir muntaz am sefer. 
PELES vapuru 26 mayısta 

gelip 27 mayısta Malta. Bar
( Hlon, Marsilya ve Cezaire 
ı hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 1 
mayısla gelip 2 mayısta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 

• Cezaire hareket edecektir. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikJiklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2050 

T V. • 

~r. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

DEUTSCH ELEVANTE LINIE 
SAMOS vapuru 29 Nisanda 

bekleniyor, 2 Mayısa kadar 
Auvers, Rotcrdam, Hamburg 
ue Bremen için yük alacaktır. 
ALIMNİA vapuru 8 Mayısta 

bekleniyor Anvers ve Ham
burgtan yük çıkaracaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

NORBURG vapur halen li
manımızda olup Anvers, Rot
terdam ve Hamburg- limanla
rına yük almaktadır. 

HANSBURG vapuru 2 Ma
yısta bekleniyor. Hamburg ve 

renT ASii 

Oliver Ve Şii. 
LiMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TO. 

RUNO vapuru ni!an sonunda 
Londra, Hul ve Anversten ge-
lip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

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

ANGORA vapuru 25 nısan-
da Hamburg, Bremen ve An
versten bekl nmektedir. 

VAPURCULUK TÜRK 

ANONİM ŞİRKETİ 
IZM1R ACENTELİGİ 

SA ARYA 
Vapuru Hu PAZAR 

günleri sa.at tam t& da 
hareket ederek PAZAR-
TESi günleri saat 1Gda 
İstanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapurherpe~embe 
günleri galata rıhtımından 
tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA günü saat 16 
da İzmirc varır. 

Anversten yük çıl...aracaktır. 

1 
SERViCE DIRECT DBNUBIEN 

Tuna hattı 
BUDAPEST motörü 28 ni

sanda bekleniyor. Budapcşte 
için yük alacaktır. 

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

Adem· 

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

iktidar 
A TID motörü 12 mayı.da 

bekleniyor. Budapeşte, Bratis
Java ve Viyanaya yük alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXCELSIOR vapuru 3 ma

yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

EXMINISTR vapuru 15 ma
yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Muayenehane Nakli 

Doktor 

:ı~ 

l' n its "z •tıtiyarlık 

OBIN 
Hormobin tabletleri: ;:t~=ı~rit~ 

tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri ku~vetlendirir. Bel gevşek
liğini tedavi eder. Tafsilat için lstanbul •• Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

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

21 - 40 (376) 

"----------------------------

Kemal Şakir ı 
Memleket· hastanesi 1 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kai antina tramt'l'Y cad
desi No. 596 Tel. 2545 

.., 
Eczacı aşı 

S. Ferit 
• 

Kolonya ve 
Esansları 

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

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

ısimleriyJc onları herkes 
takdirle tanır. 

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

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü 

T icarethanesidir. 
z::::;:: 

Izmir Defterda rlı;{ından: 
İssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına iÖre 

haczedilen Abmetağa mahallesinde Saiır sokağında kain 5 eski 
50, 52, 54, 58 yeni 56 ve eski 68 yeni 80 sayılı depo tarihi 
ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle sablığa çıkarıldıj'ından 

pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat kelemine ıe1meleri. 

2asan 193?1 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamay• 
A e 

I~AKTIN 
ile başlayınız. 

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

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

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

LUTFi KROM 
ECZA DEPOSU 

'--------------------' 
Kırıklık, bat a~rısı 

ve bilhassa 
SITMAYI 

karıılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimelcrini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

K11vvetli h1ıl1ınmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden aorunuz Yeya sizde bir şişe alınız 
Her eczanede vardır 

1 : • ~; ' • • • • •• 1 • -~· 4. 

PLATT 
Makina F abrikasınm 

NMIDAR ÇIKRIGJ 

En uf ak yedek parçalairyle be:aber aşağıdaki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 

, 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No. 24'13 P. K. No. 234 IZMİR 

S. Ferit 
isim ve etiketine dikkat 

ediniz. 

23-28-3-8 1172 (553) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Um. depo: 

S. Ferit Şifa 
Eczanesi Hükumet sırası 

Umum HastaJarm Nazan Dikkatine 
En son sistem mide kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösteril~n pilotlu, pilotsuz kauçuk ko~salaii 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsaJarı gayrı tab .• 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikieri doğrultma cı 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur· 
luklan doğrultmak için korsaJar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKı YENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafıadan yapılır 

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

ADRES: İzmir Kaymakam Mihat bey caddesi No. 20 
22-20 QlŞ} s. 7 

Gözlük • • 
ıçın 

Kemal Aktaş 
Hilal Eczanesi 

Gözlük, Barometre, 
büyük feani 

İyrometro ile 
ölçüler 

Haşaratı öldüren 
Tulumbalı ilaçların her cins ve çetidi için 

Yine 

Kemal 
Aktaş 

Hilal eczanesi 

1 Doktor 

A. Hiza Unf en 
KesteJli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza l.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

İşçi aranıyor 
Tarsusta Çukurova bez fab· 

rikası tezıihlannda çalıımak 
üzere 50 kadar İfçiye ihtiyaç 
Yardır. 

1 - Dokuma tezıihlarında 
çalışmıı ve iıe vakıf olma]ıdır. 

2 - Makiaalarımız ıon ıiı· 
t•• olduiu için iyi bir .!Surette 
çalııan bir ameleye fazla ka
zaaç temin eder. Fazla tafai· 
lit ve ıeraiti 2örmek ye 
kaydı için 28 Nisan 935 tari· 
hinden itibarea lzmirde Kar.' 
Oıman o;Iu hanında ipli~çi 
Rabeko Politiye müracaat echJ
mui ilan oluaur. 

1-6 


