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C. H. Partisinin büyük ku
ru1tayı mayisin dokuzuncu gü
nii Ankara'da toplanacakbr. 
Buyük kurtarıcının önderliği 
nlhnda yeni Türkiye,nin ku
ru.uşunu ustalıkla işliyen dev
rim partisi, bugüne kadar, 
eski devirlerden kalan binbir 
dövanın likidasyonunu yapmış, 
yurdun her bakımdan sağlam 
temeller üzerinde ~elişmesi, 
ilerlemesi için imkanlı olan 
şeylerden hiç birini unutma
mıştır. Devrimin içinde yaşıyan 
.,izler, belki de yeni hayatla 
uyuşamamızm, alışkanlığımızın 
neticesi olarak, dünle bugün 
artısında asırlara sığdır mıya
cak kadar geniş olan ayrımları, 
biı.i dıştan görenler kadar 
kavramış değiliz. Bu kökncl 
değişiklik enerjimizi kamçıla
mıştır. Bundan ötürüdür ki 
başka) rının hayranlıkla gör
dükleri bu hızlı gidişi biz ye
tik görmiyor, daha hızla koş
mak, devrimin özgün ülküsüne 
kavuşmak istiy ruz. 

C. H. P. Kurultayında Tür· 
ki yenin belliba h da val n, en 
köklü ihtiyaçları ele alınacak, 
süzgeçten geçirilec ktir. Ata
türk gibi siz bir şefin en 
çetin divalara serpeceği ışıkla, 

evrim partisinin programında 
zamanla olirunlaşan dilekleri 
e ihtiyaçları kartılayacak bir 
takım deiişiklikler yapması 
beklenebilir. Bunlar, en çok, 
devri i Türk çevresinin derin
likler ne ışletecek ıeyler olabilir. 
Kurultay ıoy.sal ve ekoaomik 
davalara ıöz gezdirirken, elbet
te, bütii• bu daYaların başında 
yer ala köylüaüa, üretme
nin durumunu düz.elt cek çığ'
n aa açmakta ieri kalmı
yaca kbr. Türk köylüsünün 
bir iÜn öac darlıktan kur
tulması, bakımlı, ~en ve te
miz yuvalarda bütün ihtiyaçl -
nnı gidere tok bir hayata ka
YUŞ uı devrimin üzerinde du:. 
yuhkla duracağı bir ılurum
dur. Boı sanılara apmıyarak, 
rerçeii• biraz sert yüzünü gö
rebilealer için, bizim bütün di
.alarımızın kökü buraya daya-
ır, demek yersiz de~ildir. 

Soysal gitli imizde beklenen 
açıklıiı yarat rak, kültür kay
naklarımızı genişletecek ve 
Türkün yaratmak anıkhiıuı iı
liyccck olan yalnlZ şehrimiz de
ğildir. Hoş, bir an için böyle 
bir sanıya kapılsak bile, köyler 
kalkınmadıkça şehirler davra
namazlar.Burada devrim partisi
nin yapacağı büyük işler Yar
dır. Toprak devrimini o aça
caktır. Bizim de beldediğimiz 
budur. 

Yurdun her yanında, doğu
da, iç Anadoluda, ve hatta en 
elverişli bir durumda görülen 
Batı Anedoluda, topraksız köy
lüler büyük bir yekun tutarlar. 
doğuda bu dava derebeylik 
kafası ile savaş davası olduğu 
halde iç Anadoluda ve Bahda 
yarıcılık, ortakçılıkla işliyen 
topraksı.z köylüler bugünkü 
ekonomık yoksulluğun sebep· 
lcrindcn birini yaparlar. Borç 
yükü altınd , topraksızlar ara
aına karışan köylülerin sayısı 
ı=-ünden güne çoğalıyor. 

Yirminci Asrın en canlı dev
rimini başaran Türk.iyede top
rakıız köylü kaim alıdır. 
Bunu bütün devrimciler istcyor. 
Kendi çevremize ı:-öz abnca, 
loprakıız köylerin ae kadar 
çok: olduiunu nlıyoru:ı. lzmir
den yanm saat uzakta olan 

Cmıı1rnı·iyetin \fe Ottm1mriyet .Esc-rinitı Bekçisi, Sabalılart Çıkar Siyast Gasetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır • 
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'' ha e 

'' akat bir gün 
Erkekleri 

tiyen insan ız,, 
..n....--.-..ek zo unda kalırsak kadınlarınıız 

• 
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bulu acaklard ... '' mçır:llmlll ............ ~ ...... ıc:w ..... ı:ım .. 
Romanya milli 

Bir 
müdafaa mec ısı 
toplantı yaparak · 

_ral Karolun baş anlığında fevkalade 
m .. him kararlar ittihaz etti 

Ankara 29 (Hususr) - Bay 
Falih Rıfkı 11 Ulusta ,, yazdığı 
makalesinde Feminizm kongre
sine iştir k eden kadın gaze
tecilerinden birinin Atatürke 

" Türk kadınlarını asker yapa
cak mısınız., sualini sorduğunu 
Ata türkün " .... Biz erkekler-
imizi bile harp felaketin-

den masun bulundurm k is
tiyen insanlanz. Fakat bir gün 
harbetmek zorunda kalırsak 
yurd kaviasında kadınlarımız 
erkeklerimizle beraber buluna• 
cakbr.,, C vahım verdiğini ya
zıyor. 

Romanya'da bUyUk 
zırhk 

İstanbul, 29 (Hususi) 
Romanya milli müdafaa mec
lisi Kral Karolun rei 1i
ğin e fevkalade bir top· 
la tı yaptı. Mühim askeri 
tedbiri r alındı. Bu tedhirlere 

AtaWrk 
ıtörc Romanya bir silahlanma ı lerini çoialtacak, ordu UB o
utikrazı yapac k, hava kuvvet- törleşmeai itine büyük eh mmi-

yet verilecektir. Ayni toplan· 
tıda Macaristan TC AYusturya
nı siliblanmuı ihtimalleri a-6-
riişülmü , ltuihtimallw önüad 
Romaııyanın vuiy 
edilmiştir. 

Mllll mUd 1 mecH
slnde Kimler bulundu? 
Bükreş, 29 (A.A) - Milli 

müdafaa eclisi kral Karolu• 
riya tinde toplanmııtır. Bu top
lanby& bütün hilkümet erkim 
askeri makamat mümes ili rl 

'"' t ılihat mesel i de iya
:s ı birligini Ye d v hlıinn 
te in makStd'ıİ~ başb ka 
B. T ataresko t1ırafıa a tan.zi 
c ilmit olan yeni ka un ahki
mı mucibince bu meclis azaaıa
dan olar. ki başbakanlardan 
profeıör lorra B. Mironıco 
G n ral Vaitoyano ve Dr. An
ı$sko iftirak etmi l rdir. 
Baş akan • Tatar ıko il mil· 

Rommıyada yeni müdafaa mec
lişitıe 1·iyaset edeıı kral 'Karol 
li müdafaa bakanı Gene
ral Paul Anı:-ciesko chiren s -
IUhiyethr kimseler ve müesscı· 
lerlerle istişare ederek vücuda 
getirilmiş olan milli müdafaa 
proiramı hakkı da izahat ver
mi~lerdir. 

aa•11a1e•ıa•a1•eaıa1111111••lllllellll88la•••aas•ae1•a•a1111aaaaa11aa1a11111a1111•111111111a1111a111aa 11111a•111a11a1aaa111•1111a1alaeaa~aDaa1•aıea111e•aa•a1a•aa1aaa1111a•aaee .... 11a111111a111a111111111•11a11a11111111a1 .. 

Harp ki usu önünde 
Alman hava kuvvetleri lngiliz 
kuvvetlerini çoktan geçmiştir 

İngilterede büyük endişeler vardır 
··············•••&•••······························································· manyamn İngiltereye nazara• 

~ bariz bir faikiyet irÖstermeal 
İngiliz resmi mahafilinde end~ 
~eler uyandırmııtır. Kabine bü
yük Britanyanın hava üdafa
asının tekemmülü hakkındaki 
pilanları tetkik edecektir. Al
man hava ıilahlanmaları 11'. 

hakiki kuvvetinin Alman millt 
bava sanayii teşkilatının mü
kemmeliyetinde olduiu teslim 
edilmektedir. 1n~liz: hükiımeti 
iıe havacılık cemiyetleriae yar
dımda bulunmakta daima ka
çınmışbr. lniıfiliz ha•• teşkilatı 
projesinin 25 milyon İna-iliz 
liralık ltir masrafa ihtiyaç a-öı
tereceii muhtemeldir. Araıulu-

Bfr ingilfo tayyıo·esi sal toplanblarda la~z aüfu· 
Londra, 29 (A.A) - Gaze- hissedilen asabiyeti aksettir- xuaun iıtenilen kudrete sahip 

teler, Almanyanın bilhassa de- mektddir. olması lngilterenin ha•• faiki-
niz inşaatı ile tayyareler yap- Londraa, 29 (A.A) - Daily yetini tem.in etm.eıine bailı 
mata karar verdiii kesif si- Telgraf ıuetesi yazıyor: bulunmaktadır. 
lahlanmadan dolayı Loadrada HaYa silahlan cihetinden Al- - Sonu 4 itıci sahifedo -
.................................................................................................................................... 
Iııklarda 100, Altın daida 40 la birlikte üretimi düzenleıtir- kooperatifleri çe•reıincle top-
aile topraksızdır. Halbuki yaaı- mek, kurumlandırmak bakı- Jamak, kuru )andırmak bir ih-
başlannda onbinlerce dönüm mmdan da ele alnıacaiınl um- tiyaçtır. Köylü ancak bu yola 
toprağı olanlar vardır. Bu ör- maktayız:. Tolcnik ve rasyo,.el ıirdiği gün, teknik ve rasyoa 1 
neği istediğiniz kadar geniş- işlemeye ve işletmeye deier işe sarılabilir. C. H. P. Kurul-
letin, her yanda topraksız yı- veren bir ülkede, bu davanın tayının hayat damarlarımızdan 
ğ'ın yığın köylülere raatlıyacak~ toplu olarak halledilmesi ge- biri olaa bu iti iacede• inceye 
sımz. rektir. Büyllk topraklar küçük itliyerek Türk köylüıünüa yü-

bölümlere ayrılarak tlaiıtılırken züali 2üldürecek olu toprak 
Kurultayda, toprak deYrimi

nin yalnız köylilleri topraklaa
dırmak bakımında• detil, onun-

Uretme i, odena ülkelerin de-.rimiai başarımla açacatıaa 
ekim ıirketleri veya korporaı- iaaacımız ardır. 
yoaları gibi, iıtilıaal •• Hh• ._,,..k•'A. :a:1.ı•:1..n. 

Ankara - lzmir 

Bayındırlık bakanı dün 
Telefonla vali ile görüştü 
Aydın demiryolJarının bir haziranda 

devlet idaresine geçece~ini bildirdi 
İzmirle Ankara arasında te

lefon muhaberuini din Bayın
dırlık bakaaı Çetinkaya ıevinçli 
bir haberle açmııbr. Bakan 
vali i&n•ral Dirike Aydın de· 

· ryolli\l'lllı aabn ahnma mu
kavelesinin heyeti vekileye 
v rildiiini, bir Hazirandan iti
baren Ay demir yollarının 
Devlet idar ine e-çeceiini, bu 
tarihten itibaren daha bir ay 
müddetle eski müdür ve memur-
ları yerlerini muhafaza edecek
lerillİ 1 temmuzdan ıoara d ••let 
iclaruince tuıip edilecek ye
Dİ kadronun İf batına a-•çe· 
ccğiai bildirmiştir. Bu halter 
Aydın mı takuını bilhassa 1e

'riamrecektir. Maaafi tunu da 
kayt etmeliyiz ki ıatuı alma 
müzakereleriade de•iryollar 
idareıi miillleuilleri •amİ•i bir 
itilaf perverlik göıtermiflerdir. -

Amerika 

Bayındıı·lık bokaw. Çetin Kaya 

Aakara ile telefen muhabere
ıinin bir Mayısta umu a açı
lacaiıda haber alınmışbr. 

-
donanması 

153 Harp gemisi ve 466 tayyare 
Büyük manevra yapıyorlar 

Su Pedro (Kaliforniya) 29 
{A.A) - 153 harp ıemiıi ilo 
466 tayyare alb haftalık bir 
mue•r• yapmak içm buıü• 
hueket edeceklerdir. Bu ma
nenalar Honoluluaım. 1200 mil 
prkında bu1uaaa Mid•ay aclaıı 

ıle Alaska ve Havay adalan 
araııada ve Am rika 11.hilleri 
açıklarıada cereyan edecek
tir. Ma e-.raları idare cdea 
amiral Joaef Re~es hareket 
hakluada izahat vermek ;.... 
tememiıtir, 



Sa hlte a 

Şehir 
İşleri 

Gürültü 
- 2 -

Dünkü yazı•da keat halkı
aua ıürülttlden çekti1derini 
anlatm&j'a çahşmı,bm. Bugüa 
de diicr priiltü kaynaklann
d- dem wrmak imte,..ua 

S.ym elw~la komak 
meydanında ıt•pp beyler 
aokaklanna doj'ru yürüyelim 
Dar ayak kaldınmını herhangi 
bir sebeple İfl'al edebilmit 
olaa lüatreci undıkJan üatüa
.len atlıyarak yolua ui tarafıaa 
clizilmıı iıportalı yeya cameklnlı 
futıkçı badm helYacı l'ibi bir alay 
aahclnın ellerile camlara Y11ra
rak tlillerile de mifteri ça
iJrdıklannı ıörerek geçelim. 
Buralarda tehlike henüz bü
yik dejildir. Kasaplarla 
•el>ıeYatçılara uıaaıaca sah
ne deiiıir. Kır•ızı peıte
•alının üstündeki kUfagına 
aoktuiu irili, ufaklı lranlı ltı
çaklarıaı takmıı iri, yan bir 
kasap r&zleriai açarak "kuzu
nun ayısı ,, d iye yakanıza 
sanlacak ıibi önünüze diki
lir, onun elintlea kurtulup
t a karşıya doj'nıluaca baı
ka birinin eliae yakalaaır
sı111z. Eaasea burada batırmak, 
haykırmak herk ... •abahbr. 
Bütün d6kkbcılar o daracık 
sokatın içiade bazen kenara 
dizilea, hazan da sağa, sola 
volta vuran limonc•, yumurtacı 
Ye maydanozcu ıibi eanafıa de 
ittirikile kulaklan sap edea, 
kafaları patlatan bir curcuaa, bir 
mahıer ve bir kıyamet kopanp 
tlururlar. Ş..tlaa kurtulmak 
isterken kU'flW plea fay
ton ile a.n.aya ıidea 
kocar11an Wr '8.yoaua ara-
•ına a1kıfll' •• caa kerku
RDa dii9erek k..diaizi y-
90kak lndaa birlH ~ilkle 
aursıaıı. Ba daracık yerde 
bütüa ba ia.·alar aiçia feryadtl 
figaa etlerler? Acalaa ea çok 
bajıraa ...._ m ~k atar. 
yoksa daha .. fala kir eCler? 
Fakat bntla l»u çdtıa pabrc:lı, 
a-ürültü birltin.e kanpr •• mç 
\tiri anlaşılmaz. .. 

Balıkçılar aruaada 4aha dik .. 
katli olmak lhmclar. Kalcla
r1mlar : pardoa, kalclıruıi yok
tur. Sokak vutlırl • Dalına ••· 
lak ltulunur. Bu priUtUID ka
labalık içiacle ayaiJaıma kayıp 
tepetaklak olme••x.bir tarafınızı 
kınaeaız pir mlmklacllr. 

l(ayaftar Ye Maaifeturacalara 
yaldqıyonma•. Burada ıabae 
deiiıu. Dllkh kapılanada 
bekleyen ltaylar w Buyurua; 
araclıjuuı Wzde yardır 1 " diye 
yolunuzu kuerler, Hla bakıa
ca karpdaki komıa yan mii
teltaim, yan •IUtelızi bir eda 
ile " •• •Na çefitlerimiı 
ıeJdi 1 " 

Der. Şayle azıcık ltir allka 
16-terir silH olurAaız kalfa ve 
çıraklar etrafımxı çnirip aizi 
acleta dtlkkina aiirlildiyecek 
bir tanr ahrlar. Yaih •itleri 
çıktıjıaı zauden diier dilrkb-
cılar hırslı ve ha•etli •İzi ayni ıe
kilde ka11ılamıya hazırlanmak-
tadırlar. Hani{i•ine bakacatınm, 
ne cevap vereceiinizi bilmezsi-
aiz. Halbuki ne ayak kabı, ne 
de kumaı almak aklınızdan bi · 
le reçmemektedir. Bu iÖZ bap
.. içinde sinirlenir, önüDü:ıe ba-
kıp us!u, uılu yürürseniz, ne 
ala. Surabnızı çataraaaız ha
fif tertip alaya alırlar. Dojru 
ve yanhtlıiı anlataaa ait olmak 
üzere burada ~arip bir vak'a 
anlatacaiım: 

Sayın yurddaılanmızdan bir 
kısmı buralarda bazen orta 
oyunu ve hokkalNzJık yapı· 

yorlarmış. Bir takı• kötü ıey• 
leri paaket hali•de kij'ıtlara 
ıanp sarmalayarak ıokaj'ın or
taıına bırakıp beklerlermiı. 

Geçenlerde• yelda bir paket 
•e belkide kıymetli bir ıey 
'-aldulduuu za-ec1 •• bazı ra
lillar, bualan abp piince be-

kalakahalar 

Behcet Uz 
••• 

Ankarada ne yapacak 
Belediye bqkanı bay doktor 

Bebcet Uz Mayısın yecliaci Sa
lı sini Aakaraya gidecektir. 
Bay &ebcet Uz Ankarad:a ali
kadar makamlarla it Baakuı
na olan borç taksit miktarla
nnıa azaltılmaıı iıi Ye panayı
ri allkadar edea bazı iılerle 
temaı edecektir. 

Panayır itleri meyanıl\da iı
tirak edecekleri• kazanç Yer
pi meaelui, hariçtea Ye da
lıilden geleceklere aakil vuıta
Jann.la yapılacak teDzilit mes
elesi, hariçten a-elecek ecnebi
Jeria Yİze harcından istisnaları 
İfİ Ye buaa ltenzer bazı işler 

' Yardır. . ._. 

Panayır işleri 
200 bin liralık döviz 

Kararnamesi 
İzmir Panayiri için lüzumu 

.tan iki yüz bia liralık döyiz 
müsaadenamesi hakkındaki 

vekiller heyeıi karan panayır 
komitesine teblij' ediJmittir. 

Hükümetimizle ticaret an
lqaaıı yapmıı olaa hükümet
lerden İf tirik edecek olanla· 
nn ekspozisyonlarına komite
ce teni edilecektir. 

Buadan başka altı aylık 

kontenjaaın da bir misi lz
•ir' e ayrılmııbr. 

Şehir kurultayı 
. 

Masraf bütçesini Bir milyon on dokuz 
! Bin doksan Lira olarak kabul etti 

1 
Şet~= ~~v:~~?.da!! ::..6!!!:~~!! -f~~=..!~!ye i~!nul-

sonra saat 16 otuzda Bay Bay Kemal Tallt tarafnMlaa •aia bqlaadı. Batçenin sıhhat 
Dr. Becet Uz'un ba~kanhiın· oku~du. Bay Muzafferin teklifi kıaaı reye konurken •öz aldı: 
da topla•mışhr. E.ki zabıt ü&erıae bay Keaal Talit fU - Sivri ainelderden bah-
hidaa Bay Kemal Tallt ta- izabab •erdi. Ve mualli•lerm aedeceiim. Sa)ıa başkanın 

l
• rafı•dan okunarak aynen ka- beher metre murabbaı arsa bu hususta çok çalııtıj'ını 

bul edildikten sonra solcaklara için · 125 kuruı vermeie bilmiyorum. Fakat buna raj'-
a4' bulma komisyonu tetkik•· kudretleri •lmadıj'lnı, bunun mea eyleri•izdede gazinolarda 
hna ait rapor Bay Suat tara- pah~~~ . ~lduiunu ve bu iıia da Bu kilçilk mahluklardan raba-
hndan okunmuştur. Izmır ın ımari noktasındaadan bmız yok. Tekrar edecei'im. 

Bu meyanda birinci kordo- da büyük ehemmiyeti olduiu- Çal11ılıyor fakat •aksat hasıl 
na Atatürk caddesi ikinci nu ıöyJedi ve amele e•leri olmıyor. ' . . 
kordona Cumhuriyet caddesi ıçın sahlan arsalar da sröste- Sivriıiaek ve •ıtma mücade-
verilmişti. rilen mualimler için de göıter- lesi belediyemizin mevcut ve· 

Bay Suat ad koyma işinin menizi teklif ederim. aaiti ve kanalile istenilen şe-
komisyonca nasıl yapıldıiını Bay Hamdi Akyürek't• Ke- kilde baıanlmasına kifi deiil-
uzun uzadıya anlatb. mal 'Talit'ın mütaleuına itti- tlir. Bu hususta riyaset maka-

Doktor bay Mithat; Ben bu rik etti ve cnelce Yerilen •ının ne düıüıadüiü•ü öğren-
sokak ad koyma işinde bazı takririn yani ltia metre mu- mek bizim için faideli olacak-
adlann deiiftirildiiini görüyo· rabbaı ana11111 mualialere yir- tır. 
rum. Şüphe yok ki bu sokak mi beıer kurup Yerilerek ço- İkiaciıi de ve•aiti nakliyenin 
isimleri evvelce sebepsiz koyul- cuklanmw okutanlara , Yazife- temiz olmadıitm itidiyoruz. 
mamıfbr. Tabii arkadqlanm mizi yapahm kanaatuadayım, Bupn bu ldhstlden bu hu-
da bunu ad koyarken tetkik dedi. auata sizden izakat almak bizi 
etmitlerdir. Me•eli K.uapbızır Bay Mitat, ltu talebia yerinde çok mem•un edecektir. 
mahallesi denirken muhakkak ki olduiunu ltize ıösterecek bir Baıkan - Arkaclaıım Dr. 
0 sokakta Kasap Hızına o so- çok şeyler vardır. lnkılibıa Mitbat sıtma mticadelesi hak-

i kaia bir hizmeti dokunmııştur. her tarafta müdafii olan mual- kında fikriai çok rüzel anlattı. 
Bay Suat, iaimleri lıc:oyarken limleri•ize lzmir '-elediyuinia Kanaliznyoaua bir çok yerler-

Yangın başlangıcı 
taribi kıymeti haiz olan adlar bu yüksek evlltlarma karşı ae olmayııı Ye elanlann da 
hakkıada .. rllflDalar yapbk •e kendisine tliifecek Yazifeyi iptidai oluıu Hbeplerin ba-
böyle tarihi kıymetleri olaa yapmait ltorç bilecejini fllphe- ımdaclır. D6rt sene eYvel Daraa-açda hawa·a-au tirketi 

ifl•tm• mildüril bay Abrabamıa 
eYİllİ• ..-utltak kısmı · baca ku
nunuada11 tututmuı isede der
lıaJ yetifiJerek aırayetiae mey
clu verilmetlen .&adilriilıaüt
tilr. EY ai~ortah idi. 

· Kükürt ihtiyacı 
Halledilmiş bulunuyor 

Ziraat bankaiıaın lzmir fU· 
Mai, kooperatif ortaklanna 
killdirt teniiae bqlamqbr. 
Kooperatifler dıpada kalaalana 
ldlklrt ibtiyaçlarile S&merltank 
alikadar olmaktadır. 

Sümerbaak tubeai yakında 
Urla Y• Kemalpqada kredi 
kooperatifleri dııında lc:alaalara 
kilkürt teYzi edecektir. Ziraat 
bankası, k6ylüye tevzi edilmek 
üzere a-öı taıı da temin 
etmiıtir. J 
;;i.;~~· .. ;~···b~ .. ;;~~ü:~;"~:\i' ' 
laankaya koy, kutJu olaunl., 
taniye ve yuhalariJe aJkıtlanı
yormuı! 

Biz, lzmirliler, bualara alıı
mıt1zdır. Bu cefayı çekeriz .. 
Fakat ecnebi •eyyablar ve mi
safirler bu hale Pf'P kalıyor
lar. Bunlan hele aktam üstüne 
dotru buralarda dolaıtırmak 
memleket na•ına yazıktır 

O halde ne yapmalı ? Ôr
fübelde haline ııelmit bulu•an 
bu al1şkanhiı birdenbire kal
dırmak g6ç oldupnu kabul 
etmekle beraber hiç olmazH 
tedricen bunun men'ine çabı
mak lazımdır. 

Süyük Türk ulusu, tam ma
na•ile, medeni bir miJlettir. Ve 
buau yeter derecede ispat et
miıtir. Biz artık orta deYirler
de caiz olabilen adetlere ta
hammül edemeyiz. Hiç bir kül 
tür memleketinde görülmiyen 
bu durumları kökünden kaldır
••k mecburiyetindeyiz. 

Belediye, fimdilik, biç el
mazsa bu nareleri yasak ede
bilecek mevkidedir. Büyük 
Türk uluau ıerefinc leke te
lakki edile'-ilecek olan bu çir
kinliklere bir nihayet Yermek 
•utlaka lbmadır. 

adlar ayaea bıralolmıftır. aiz addederim. Dii•r bir cihet yaptırdıiuaız kqifte iki yüz 
Bundan bqka •okak ve ma- te ıehircilik cihetinden iki yüz yetmiı bin lira Yerilebildiği tak-

halle adlannı deji~tirirken eli) evlik arsayı verebilmek dirde 9ehir içindeki bataklıktan 
Halk Partisi Viliyet ida- dimek ikiyiz elli eYİD daha kurutmak mümkün olacaktı. 
re heyeti deliletile fırka ocak- iz1JJir imarına iliveai demek- Bu parayı vermek için beledi-
lanrun mahallelerinin !dfaJ'!hln tir, Bea hatta yanıın ye- yeldzia bGtçui mhait deiildi. 
·.teiiftirihnesinl isteyı1> isteme- rindeki bütün arsalaml •ecca- Maa•afih darul•adı, buluna-
diiini sorduk onların da mu- aen verilmesi kaaaabndayım. bilea 7 bill lira kadar bir para 
talaaları üzerine icabeden atla- l~fe o vakıttır ki şehir imar ile ve belediye Yuaiti ile müm-
rı deiiıtirdik. edile bilir. kün olabile• karatma amelyeıi 

Bay Hamdi de tarihi atla- Bay Mutafa, muallimlere ye- yap.a...tır. 
nn ~ekas1 mütalaasına iıtirak rilecek olaa arsalana beher Ba"-bjut da satma mücade-
etti. metresinin 125 kurup veril- luia4e bize yanlı• etmeıi hak-

Bay Mustafa bu huıuataki m•sİ hakkıadaki kararı• deiİ.f· bade Sılalıat ltakuı B. dokter 
mutalaaaım beyan ederek; ko- tirilmeainin arttırma ve· ek•ilt- Refikle AakaraU ikea görüı-
misyonda çalışmıt bir arkadaı me kanuau ile tearuz etmemui tüm. Vakıada fırsat elde edi-
ııfatile .öyleye bilirimki biz lizlma-eldijini dylemiıtir. tiace lmairin de sıtma mücade-
isimleri değiıtirirken elimize Belediye baıkanı da izahat leai mıatakuı dahiline ahaaca· 
geçen Yeaaik :aiıbetinde tctki- vererek; feyrlerindea müstefid iıaı vaad etmiıti. Bu defaki 
kat yapb'<, Arkadqlartn dedik- oldupmuı ve çocuklanmiu Aakara aeyahaı•de de bay 
leri ıibi Ali ağa ve Veli aia feyiz venaekte olan mulrterem Mitatia çok yerinde olan te-
iaimlerinia aynen kalmasının muallimlerimize bize düpa 'ft• ••aaİ8İ etrafıada tekrar olarak 
inkılabımızla ne derece kabili zifeleri yap••it borç Wlirit. allkadar baka•hkla te•aı ede-
teJif olduj-u ciyı teemmüldür. ~eli eaciimea maD&tuuaı cetm. Buaclaa •ara reye ko-
Dedi. reye koyuyonua. Mullata ka· aaa bu fuıl da kabul edilmit-

Neticede bu itin gelecek bul edildi. Ve ltelıer •ebe •u- tir. Bay Saat hayır cemiyıtle-
denei içtimaiyede tetkik edil- rabltaı yinai .bet k111'11flaa Ye· riae ait yardım fuhadaa idman 
meıi tekarrür etti. Hüsnü T o- rilaui teklifi de reye koanldu cemiyetleri ittifakı ...... ay-
nakıa bir haftalık izin talebi •e kabul edi14i. nlaa 1000 lira laakkıada izahat 
kabul edildi. Bundu •onra yui yıl bit- Ye..U....mi iatecli Ye memle-

lzmirde iki yü:ı elli öiret- çeaiaia muraf kıam11W1 •IİD· kette yapılacak ıençlik teıki-
men için yapılacak olaa ma- kcr•Iİll• geçildi •e masraf lib içia it .. yerde onar bin 
hallede öiretmenlere satılacak ltiitçeai madde madde •aha- liraya spor ulıaları yapılacaiı 
olan arsa bedelleri iti hakkın- .ebeci .. mi tarafmdaa fuıl menu•balu eldupna söre bu 

ELHAMRA J. Milli Kütüphane •İnema•ıncla 
2 büyük ve değerli filim rörmeie hazırlanınız 

1 - Beyaz perdenin e~iz ve ilahi yıldızı 

BRIGITTE H:ELl\'I 
Tarafından büyük bir muvaffakiy~tle temsil edilen 

CASUS , KALBi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - Sinema ileminin 3 dej'erli sanatkirı 

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

Avlanan Gönül 
Neıe ve eğlenceli, çok ~ülünçlü komedi 

Seans saatları : 
CASUS KALBi AVLANAN GÖNÜL 

16.30 - 19,10 - 21.so 1s - 11,so - 20,30 
cuma ~üaü 12,30 da hatlar 

yıl biltçuiade bu miktana 10000 
lira olarak aynbaaıını istedi. 
Bay Hamdi Akyörilk; Bitçe 
encmeai ... ıaa izaJaat Yerdi: 

- Bütçe encümeninde sizinle 
ıörüımüı, bütçe darhiı vazi
yetini anlatmııtık. Biz de sizin 
kadar a-enç olmamakla bera
ber sporu, ve gençli~e fayda
ları bilir ve kaltul ederiz. 

Otoltiislerden belediyeye 
mühi• bir varidat gelecek di
ye u•dum ve dedi ki bu va
ridatı sabalara karıılık koya
hm. Fakat olmadı. Vaziyet 
dardır. Daha fazla kenmasına 
imkln bulamadık. Bay Suat, 
bu paranın i4lmaa cemiyetleri 
ittifakıaa deiil, şehirde yapıla
cak spor sahaları faslına kon
•aaıaı, belediyenin iıtikra:ı 
paruuu öde•ek için taksitlerde 
azlık t..U. içia yapacaiı te

ittcl Srllti{"<k -

30 Nisan ıssa 

Davet 
Atlı spor2Mayısta 

Toplanacak 
1 - Atıı ve Athapor 

kulübllnüa Genel heyeti 2 
Mayıa Perıembe giiDü saat 
18 de halkevi salonunda 
toplanacaktır. 

2 - Şimdiye kadar ,. 
zıfan üyelerle bft• d- swa 
yazılinak istiyenlerin yıllık 
aid~tl olan on Jira ile bir 
defaya mahsus olan on lira 

duhuliyeyi kulüp mutemedi 
Şerif Riza haleflerinden NJ 
Salihattine vererek makbuz 
almalan rica oluaur. (Bay 
Salihatinin aclreai: ikinci 
Kordon Şaphane sokak 18 
No. ). 

3 - Bayanlardan yanm 
ücret a ınacaktır. 

4 - Toplantıya ıelecek 
arkada,lann makbuzu bir
likte getirmeleriai dileriz . 

Atış ve Athspor 
kulüp kurucuları 

Küçük Haberler: 
Bay Detterllar 

Defterdar bay Kenan maliye 
işlerini teftiş için Karaburuaa 
ıitmittir. 

Bahçevanlara kurs 
Belediye, keadi bahçevanla

rından altısını Bornova emraz 
ve haıerat enstitüaü müdürlü
iüae ıönderecek ve bu bah
çevanlara eutitüde ltir müd
det çiçeklere Ye aiaçlara anı 
olan hastalıkların tedavisi öi· 
retilecektir. Bilahare bu ltalı
çevanlar halkın aj'aç ve çiçek
lerinde vuku ltulacak haıtalık
lan meccanen tedaui edecek
lerdir. 

Mani- balları 
Ziraat mücadele müfettişi 

bay Nadir dün Maniaaya git
miıtir. Bay Na.lir Manisada iki 
glln kalarak bajlarda tetkikat 
yapacaktır. 

Fransız konsolosu 
Şehriaiz Fraaıız konaoloal11-

tuna tayin etlilen Koat d6 
Şaylard dün ıehrimize ıelmiı
tir. Bay konıolos lt•iiıı Yali 
genual Kizım Diria-i makanıua
.da ziyaret edecektir. 

Ta~ln 
lzmir •Üatantildiiine Kut

adaaı mliddeiumumiıi hay Mü•
taz tayia edilmiı ve e•ri dfia 
villyete teblii edilmiftir. 

Kordon tramvayları 
Kordoa tramYaylan ltu ak

.f&Ja saat 2-t de kadar çahf&
caklar Ye Hat yirmi dlrtte 
ıon servis yapılacak ksr.&oa 
atlı traayayları onda• ıoara 
tariha karıpcaktır. 

Yarından itibare• ele tra•
Yay raylannın k:orcleadaa s6-
külmesine batlaaacaktır. 

Panayır komttesl 
Beıiaci lzmir panayırı faal 

komitesi dün öile4len Nara 
belediye başka•ı bay doktor 
aebcet Uz'ua bqka•lıiında 
toplanarak brotör itleri ve .. ir 
panayır i,leri hakkıada 16r6f .. 
melerde bulunmuıtur. 
Manisa yolu 
Soygunu muhak.-nesl 

Maaisa yolunda Kadri •• 
arkadaşlarıaın yoluau keserek 
paralarını ve eşyalanaı absl 
gasbetmekle suçlu BoraoY.
Kayadibi köyünden bekçi lb
rahim, Ali ve arkadqlarJOlll 
muhakemelerine dün ajıı:ce- · 
ti• devam edilecekti. suçJ•
)ardan Musa oilu vere• h•~
talıj'ına tutularak tahliye edt 
difi için keadisinia araDJlar• 
muhakemeye celbine karar .,.
rilmiftir. 
Tal.... olmadığı hal.-.. 
Talebe olm•dıiı bal.le 1-i' 

erkek lioesi talebaia• •:.;! 
kasketl~ sokaklarda 1 
a-öriil,-h mü.sevi Biiny .. iıı _._. 
Huaı-'a hakkıacla kaauai taa•-

ut-~ baılaamlfbr. 



Biraz da 
Beni dinleyin 

Her clevrin 
Moda olmuş 
l özler· ardır-

Her devrin, nasıl ken.Iİ•• 
•absus kıhiı, yaşayış tan:ı, 
nıedaları varsa öylece .,ünyc
sinia karakteristik vufını ya
pu ıöderi de Yardır. 

1908 inlallbına tekaddüm 
eden 2'ünlcri habrhyanlar o 
fÜDÜn münevverleri •ı:asında 
.. hürriyet, adalet, mü,Hat,. 
kelimelerinin ne kadar atetli 
Ye lnıkanç bir ıe•iİI• kulak
ta• k•lai• fıaıldaadıiını bi
lirler. Metrutiyet ilin edil
~lden ıonra, ıcaıeteler, yıl
larca hep bu ıözlcr üzerinde 
dwd.ı.r. Buaları itlediler. 

88yük aavqtan önce, libe
ralizmin ıcait ölçüde Wki• 
buluacluiu yıllarda, Anupanın 
lıer yeri•dc yaziyet b~yla idi. 
1918 dea ıonradır ki, yeni bir 
denin l.aılaclıj-ını hiıacdiyoruz. 
Zira o rUae kadar f ertleria 
cluyıuları•ı, a•layııların1, yaıa
yıı •etedlarını idare eden ıöz
Jer, ytrltrini batkalarıaa bırak
mıtlartlır. 

Gene kendi çenemiı.e nka
lı•: Türkiye ıaltanah yıkarak 
Cu•huriyeti ilin ettikte• aonra 
devrimin ruhunu yaşata• ıkler 
.le deiişti. DeYJet otoritui 
her ıcyin batın• ieçti. Dev
letçilik sıüaü• en çok du
yula•, ea çok tatbik aahaıı 
buJan ıöılerinden biri oldu. 
Tlirk inkıllltı,medeni dtınyadan 
aynlık ye ıerilik ala.eti olan 
lohklan •uıl deiittirmiıae 
nalıları•ızı, fikirlerimizi İfliyen 
l>iıe yeai iaular qıhyu miz
leri de lylece zihinlerimiıe yer
Jeıtirmiıtir. 

Y eai •Y• .. il•cejimi:ı koli.-ler 
de• hiri de .. diaplin., dit. Bu
ıün heryerde her adımda onua
la lcarşılaıırız. Disipli•,bu deY
rin hususiyetlerini canlandırır, 

Rejimin diıiplini hlki• kıl•ak 
iıtiye• azmine rai•e• ondan 
korkan, ona yanaımak inemi
ye11ler aaaıldıiındaa çoktur.Aıd 
ıaribi diıip!inden korka•lar 
dilipline hcrkeıten fazla ihti-· 
yacı olaalardır. Bin türln ııkıatı 

içi•de çırpıaırlar. Çüaki bir
ülkllye bailanma111ıılardır. Ya-· 
ıayııları•ın çizilmiş bir •otodu 
yoktur. Bir kelime ile diıip
lindea •ahrumdurlar. 

Halbuki •ereye sürükle•clik
leriai ltilmemektea ileri i•lıa 
bütaa bu ııkıatıların çözüleceii 
yer yiae diıiplinli l:tir çalııma-· 
nıa, yani bir ülküye lıııailanarak, 
yaftlla inanarak çah.-anıa 

kurtarıcı kollarıdır. Buhran ne 
kadar sert ve merhametsiz 

olursa olsun onu yenmek bizim 
aldı ıelimimize baih bulwaduk
ça daimıkhlctan, inaasııhktaa 
kendimizi koruyathm. 

:ı:> l n .. ç - d.a ı:n. 

Genel Nüfus sa mı Ruzvelt ~~~~~~~.~~~~~1~ . ~izli~kar~ 
Hazırlıklar devam ediyor Bayındı~~:h ::ğramını 
Başbakanın viliyetlere verdiği emir Ru~::ı:11::; .. ~c ~i:Jİ';ı..~: 

Ankara, 29 (Hususi) - Muh- ' makinc.siııin kabiliyet ve kud- 11 taaı.im ettiji bayındırlık 
proıcramnu izah ederek de 

telif sanayi, iktisat ve maliye retıni ifade edeceiini bildir- miştir ki: 
ıuheluinde mutaha.ssısl.ar ye- miştir. Yine bu tamimde baş- İktidara ieldijim &ünden 
tiştirilme!İ iç.in Anupaya ta- bakan fsmet İnönü sayım işinde beri işlerde aalibı büıüakü 
lebe r&aderileccktir. istatistik ~enci môdürUnden kadar açık bir şekilde ititma-

Ankara, 29 (Huıuıi) - Kül- verilecek talimat ·.,.e emirleri mittim .. Mukaddcrahmıı.a olan 
tür baıkanlıjınca Terilen bir önemle takibi bürün idare jnanımıı. mükifabnı ıörmqtür. 
karara 2öre müzelerin dubuli- ba9kanlarından iıtemittir. 8. Ruıvelt baıı tahminler 
ye ücretleri indirilecektir. GUlyaQı fabrikası hilifına olarak devlet bankaaı 

NUfus sayımı Isparta 29 ( A . A ) - Beş ile bütün banka teıkilatı-
Ankara, 29 (A.A) - Aldı- yıllık sanayi proiramıaa firen nı hükümeti kontrolü altı-

ğımız malumata fÖH 1935 :nü- Isparta gülyaiı fabrikasıaın ya- na koyan banka kanuunun mec:-
fu aayımı bazırhldan her ta- pısı bitmiş ve makineleria mon- liain timdiki toplanhaına 
rafta lıııararetlc de•am etmek- tajı hayli ilcrlclcmiştir. Buıün- kabulü hususunda iırar etmiı-
tedir. Son iki hafta r.arfında lerde bitmek üzeredir. Bütün tir. Ayni zamanda evvcldenberi 

imme işlerini ellerinde tutan 
istatiıtik ıene1 mlidürlüiü An- gülcüler çiçeklerini şimdiden bir çok şirketlerin de ortadan 
kara, Çankırı ve Eıkitehı·r • 1• ~ dej'crinde fabrikaya satmıflar-" kaldınlmuı hakkıadaki kanu-
liyetleri dahilinde numarataj dır. Gülcüler fabrikanın yapıl- nun kabulünde de israr etmiş-
teftişi yaptırmıştır. Diier ta- masandan çok mcmnuclurlar. · 

ı ı l.<tıuet Juijui<. F b "k l k . tır. raftan batbakan ımet nönü a n a mc• e etin Ye ulusun B. Ruıvclt millet mecliai ta-
Tiliyetlere verdiii bir emirle tebarüz ettirdikten sonra aa- ekonomik alandaki ilerleyişine rafından kabul edilen ifaizlik 
ıayı• hazırlıklarıma Y• bilhu- yım ilinin muvaffuiyetle ba- l:tüyiik yardım yapacak ve bu- ve amele tekaüdiyelerine ait 
aa numarataj itlerinin ehemmi- pnlmaaının memlekete temia günkll pi alanı bir kaç miali teminat kanuauaun iyia tara-
yetle takip edilmeai lüzumunu edeceii faydalar kadar idare artacakbr. fından da kabulünü itemiıtir. ..... f~;~;;~·=·s~;y~tı~; ...................... Hiiiii;h;~; ... ~~;iy~ti" .. .. 
Misakı iyi yoldadır 
Bu misak herhangi bir devlet 
Aleyhine müteveccih bulunmıyor 

Moake•a,29{A.A)-T aa ajan
•• ıalihiyettar bir menndaa 
F ranııı.larla Sovvetler arasında 
mütekaltil yardım misakı aktlı 
lçia yap.ı..aH.a o1aa mtizake
relerila acyriae dair •taiıdalri 
tavziiıi almııtır : 

laıı gazetelerin Yermiş el
dukları haberler hilafına olarak 
mütekabil yardım •İıakı me
HM8İ Frau12:larla - So•yetler 
araaıada berhanıi bir noktai 
aazar ihtilifına yol aç•ıı de
iildir. Daha ba,Iangıçtan iti
bare• beriki taraf •Üttkabil 

mutabık olaeakbr. Mıntakavi 
doiu mi .. kı ile Franııı.-Sovyet 
teminat misakı mevzuultaba ol
duju unada aaüzakveler Dil
huaa bu esasa istinat edilmek 
ıuretile yapılmııtır. Yalnız bu 
misak için en muvafık şekiller 
aramldıiı sırada da bazı güç
lüklere tesadüf edilmiştir. Sov-
yetler taahhüdaba tamamen 
mütekabil olmasını temiae ve 
misakın herhanıi bir devlet 
aleyhine müteveccih olmadı

iJnı ıösterecck lair şekil bul
maia çalışmaktadırlar. Bu te
mayüllerin Fransız hüki'ımetiain 

yardımın uluslar kurumu prea- arzulanna tckabul etmekte 
aiplerine İMtinat etmeai llzım olduiunu iddiaya mahal olma-
ıceleccği huıuıunda anlat•ıı- dıiı ıcibi misakın bütüa abki-
lardır. Binacaaleyh Franııı- mıaın tanzimi huıuauntla tam 
So...yet miaakı ayni ıamaada bir itillf hasıl olacajından 

Lokarno itilifaamelerine de flphe etmekte doiru de;ildir. ........ 41• 
Romanyalı 
Gazeteciler 

lstanbul, 29 (Huıuıt) - Ro
manyalı raıeteciler bit heyet 
haliade ıebrimize reldiler. Ara
lann.&a uki adliye ltakuı da 
vardır. 

lzmir - Istanbul 
lstanbul, 29 (Huıusi) - t~

mir - lstanbul telefoa muha
beresi açılmıştir. 

1 B. T. Rüştü Aras 
fıtanbul 29 (Huıuai) - Dıt 

itleri bakaaı bay Tevfik Rüştü 
Araı haftaya Btikreıe fitlerek 
Balkan konaeyine iıtirik ede
cektir. Aru oradaa Ceaeneye 
hareket etlecektir. 

Hafta tatili 
İıtanbvl 29 {Huauıi)-Hafta 

tatili •eseleaiaia 9 Mayısta 

toplanacak olan Partı koaıre
ıi•de ıörüıülmui muhtemeldir. 

Yıllık toplantısını Sıhhat Vekili Refik 
Saydamın başkanlığında yaptı . ·~·~·· 

ANKARA, 28 {A.A)- Hi
liliahmer cemiyeti buıcün yıl
lık heyeti umu•iy• toplanhaını 
yapmııbr. Toplantıyı merkezi 
umumi bqkuı aıhhat ve içti
mai mua\'eaet bakaaı doktor 
Refik Saytl.. açmıf Ye yapı
lan yoklamada çokluiun lımlua
duğk anlatıldıktan sonra nizam
nameye göre toplantı başkanı 
ve divan seçimi yapılmııtır. 

Murahhaslardan Antalya say
lavı dokter Cemal Tun~a baı
kanlıia, doktor General Ali 
Çalımlı ise Edirne saylavı 
doktor Fatma Mcmik ikinci 
başkanlıklara Kocaeli saylayı 
Selah Yarıi ile Konya aaylavı 
Behire Bediz katipliklere ıeçil
ıniılerdir. Bundan sonra rapor
ların okunmasına geçil•it ve 
raporlar okunduktan ıonra 
merkezi umu•i batkana sıhhat 
bakaaı Dr. Refik Saydam kür
aüye gelerek Hililiahmerin 1934 
temmuzunun batından 1935 
aiaanıaın 26 cı ıüniine kadar 
yurdun öteainde l:terisiade sel
lerden, yan~ıalardan Ye yer 
aarsıntılarıadan felikete uirı
yanlar ve })azı yerlerde kıtlık 
yüzünden iqe zorluiu çeken 
yurttaılara yaptığı yartlımlan 
birer birer sayarak cemiyetin 
bu yolda 65244 lira sarf etmiş 
olduiunu ıöylemiıtir. 

Merkeıi umumi Ntkaaın cli
lejini tasvipledikte• sonra 1934 
35 bütçesinin masraf ve ıelir 
kııımlanna ıeçilmiı Ye bütçe 
ittifakla kabul olunmuıtur. 

Sıhltat V ~kili 
Nizamname•in 52 inci mad

desine ıöre, kıdem sıraaiyle 
müddetlerini lıtitiren merkezi 
umumi aıalanadan Çorum aay
lavı Dr. Muıtafa Cantekin, 
tüccardan Hasan Alemdar, T e
kirdai ıaylavı Şakir Keaebir, 
Siirt ıaylavı Mah•ut Saydan, 
Isparta aaylavı Mükerrem Unal, 
tekrar merkezi umumi aıalık
larına seçildiler. 

Geçen ıonbaharda ölen"mer
keıi umumi azasında11 eski 
Sivas aaylavı Rahminin yerine 
de devlet türası azasından Dr. 
Rifat Kilisli aeçildi. 

TAYYARE SİNEMASI 

MP-rkezi umumi bqkanı bun 
tlan ıonra hililiahmerin yap
tırmakta olduiu raz maıkesi 
fabrikuının uzun lıtir tetkikten 

İstanbul bililiahmer merke
zinin fakir mektep çocuklarına 
ve Yeremlilerc ya.ptıiı yardım
lar hakkında konutma1ar olmuı 
Ye lıtanbul merkezi baıkanı 
doktor 2eneral Alinin bu yar
dnalar hakkında verdiii izahat 
dinlenmiı ve Türk dilinin bü
yük kurucusu Cumhur baıka11ı 

3t!St 

Yarın ( 1 mayıs çarşamba gününden ) itibaren 
Buıüne kadar gördüğünüz filimlerin en büyüiü olan milyonlar filmi 

ISTiKLAL UGRUNDA 
V İV A V 1 L LA 

VALLACE BEERY ile FAY VRAY ve binlerce figuranın iştirakile yapılan Mekıika
nın istiklilini kazanmak için yaptığı bUylik ibtilili ıösteren ıaheıter 

----------------------------------------BUGÜN ( ~ON GÜNDÜR ) 
HARRY BAUER - ANNABELLA - SPINELLI - PIERRE RİCHARD VILMIN 

büyük hir muvaffakiyctlc temsil ettikleri ve İzmirde hüyük bir raibete mazhar olan Pjerre 
Benoit'ai• ölmez es-eri 

MOSKOV A GECELERi Atk - İhtiraı - Harp - Casuıluk 
Musiki ve hayat filmi 

Buıünün seans aaatları 15 - 17 - 19 - 21,15 Son 21,15 ıeaaıı {ucuz halk 1eanaı) dır 
Fi atlar 25 - 35 - 50 kuru tur 

sonra ihale edilmiş olduiunu 
ve kışa doiru fabrikaam açı
lacaiı•ı bildirmiıtir. Eskişehir
deki lıililiahmer anDarlannın 
eksiklerinin tamamlanacağım, 

bunları daha yakından kontrol 
edebilmek içi• hükumetin Eti
mesutta parasız olarak vercli
ii arazi üzerinde yenid~n 
yaptırılmakta olan Ye inıaatı 

önümüzdeki yıl içinde ltitecek 
pavyonlara •akledilece(iai, 
memleketin hasta bakıcı ihtiyacı 
ıözöüne alınarak Iıtabuldaki Hi
~iliahmer haatabakıcı ••ktebi 
geniıletilmek auretilc talebeler 
ade.&iain iki defa daha art
maaı temin edildi;ini 16ylemit 
Ye bütçeye 180,000 liraaı• zam 
edil•uini iate•İ•tir. 

Atatürkün katı•• sunulan dilek 
üzerine Hilaliahmer adını Kızıl
ay adına ÇC'Virmiş olduiu hak
kında okunan takrir ıUrekli 

alkışlar arasında kabul edilmiş
tir. Hililiahmer cemiyeti 1935 
T tmmuzunun biriaci güaünden 
sonra Kızılay adı•• kullaaacak
tır. 

Heyeti umumiye on yıldan 
l;eri Hililiah•er itlerinde pa
ruaı olarak Te candan çalıfaD 
leti~taı Hililiahmer ıubeıin-

M l k t 
.......... .. em e e ........... . 

............ Haberleri 
•••••••••••• 

Parti kurultayı için 
Şenlik hazırlıkları 

Kastamonu, 28 (A.A)-Cump 
huriyet Halk Partiıinin dokuı 
mayııta toplanacak büyiik ku-
rultayı dolayıs-ile ıebrimiıd~ YI 
köylerde ıı!Üzel bir ,ekıldc 
kutlulanmuı için şimdiden ha· 
urlıklara başlanmıttır. O fÜ" 
ve gece Halkevinde Parti bi-
ııuı önünde toplantılar yapı-

lacak bir çok söyleYler ıöyle
necek \'e müumcreler verile
cektir . 

İğribel Dağı 
Ş. Karahiaar 28 ( A.A ) -

V uaiti nakliyeye ıeçi~ vermi
yea Gireıon Karahiaar araaı•
tlaki iiribel daiı amele ile açı
larak iki kamyon bufÜD .ad 

12 de geçmiıtir. 
Maraşta tarihi bir çeşm 

Maraş 28 ( A.A) - Maraş 
harbiade çalııan Ye Yarlı\dannı 
bu uiurda yok eden kabraman
lann namlarmı anmak için \te-
lediye tarihi bir çeşme yaptı
rarak üzeriae, " 1920 Marq 
Kahramanlarını aaalı•, ., cft•
lesini yaı.dıl'lllıtlır. Bu çef
me halk araıında milli tesirler 
Ye derill bir memnuniyet uya•· 
dınDJfbr. 

Denlzllde bir sarsıntı 
Dnizli, 28 (A.A) - Buıüı 

aaat 9.30 da uzunca bir yeı 
.. nınhıı olmuıtur. Yıkıntı 
yoktur. 
Boluda çocuk halt••• 
Belu, 28 (A.A)- Çocuk haf· 

taıı ıebrimizcle çok canla Ye 
•eıeli ~eçiyor. ilk i°Ündeaberi 
her ıece Halktvi ıinemaaında 
•ektepliler tarafından müsa
mereler verilmektedir. Bu ıece 
})ir çocuk balosu yapıldı, ya-y
rular çok alkışlandı. 
Kahvelerıle oyun ya .. k 

Dmu, 28 (A.A) - Belediye 
1 Hazira• 1935 tea itilJarea 
bilirdo ve satranç oyunlanntlaa 
batka kahvelerdeki oyu•ları 
yuak etmiştir. 

KUltUr ·Tayyaresi 
Amasya 28 - (A.A~-Amas· 

yamn bütün ilk mektep mual
limleri her ay maaalarınır 
yüzde birini olınacak kültüı 
tayyaresine bırakmak ıuretilc 
yüksak vataaperverlik röster 
mişlerdir. 

Ren nehri 
Yükseliyor 

Koblinı, 29 (A.A) - Ço~ 
tiddctli yai•urlar Rbin nehri 
Ye kollannın au aeviyesi"i yük
acltmiıtir. Sular saatte iki ilç 
aaati•etre yülueJmekte oldu
j'undan ta,arak mühim zarar· 
lar vcrmcaindcn korkulmak
tadır. 

Sinema kongresi 
Bcrlin, 29 (A.A) - B. Hit

ler Berlin arııuluıal sinema 
koniresine çektiii bir teşek
kür telırafında konırenin 
muvaffak olarak u]uaları• sulh
perver anlaımasını temin ede
bilmesini temenni etmiıtir. 

··························••l ·d;;•it;;~·n ve Halil, Balya şu-
beıindcn Mustafa, Tralıtzo• 
merkezinden doktor Edip ve 
İbrahim, Şibinkarahisar şubc
ıinclcn eczacı lbrahim Unal 
Burhan Erel ve Bunyan şube~ 
siaden Nuh Naciyi fahri aza
hia seçmiş ve Hilaliahmerin 
ulu koruyucusu Kamal Atatürlc 
ve kamutay başkanı Mustafa 
Abdülhalik Renda ile başba
kan İsmet İ•önüne heyeti umu
miyeoin en yüksek ıayrılarınaa 
sunulmasına karar Yererek 
merkezi umu•i başkanı Refik 
Saydam ile merkezi umumi 
azalarına ve idare heyetine 
gördükleri ltu çok ıüzel Y• 
hayırlı itlerden dolayı teıekkür 
edilmiı ~e cemiyetin yeni adı 
kutlula•arak toplantıya .oa 
verilmiıtir. 
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- 34-

Sen çıldıdın mı kız . . • Arna 
Söz verdi, diyorum ... 

mecburu7.. Pek aklımda yok 
am .. daha bazı terler söy
ledim. Seain de \,of hayaller 
pqinde uirqmaktansa bayab 
daha yakından anlaman için 
Halanın dileklerinden ve a-aliba 
Suhadan da bahsettim. 

Sözlerimin tesiri pek çabuk 
iörüldii. Araa birden müte-
lte11im elini uzath -.e aradıi•• 
.azn Yerdi. 

Herhalde beaim sözlerimde• 
vaziyetimi anlamıftır. Efıer bu 
sözü vermemit olıaydı. 

Söylediiiai yapmaktan baş
ka çare olmadıiını itiraf ede
rim. Ne bu konser verilecek 
•e de sen halkın aYUç dolusu 
takdirleriai tophyarak bu iıi 
baıara bilecekti•. 

İtin doirusu ea büyük payı 
Arnaya verelim Kaya.. Şimdi 
dütün aeni bu kadar ıeYen bu 
pzel kadnala bir arada yaşa
mak, l'erçek an•e•İ bulmuş 
kadar tatlı değil mi? Onun 
öjiitleri, ince %.eYlderi, arka
dqhiı ile yalnızlıktan kurtula
cak yeai ltir hayat yeai bir se•inç 
dünyasına ka•uşmuı olacağız. 

Kaya cevap vermiyor. Sinirli 
sinirli dolqıyordu. Artık Ar
nanın mabadını dübe düz a-ö
riiyor ve anlıyordu. Bu sevafü 
kadın onu tUkilı6ne eriştirmek 
için Erkulla elele vermit bu 
f ed.akirhiı g6ıtermitti! Bi:- an 
babasını semıif olması ihtima
lini arhk akhaa ~etiremezdi. 

A.rna serbut •• zenıiadi. Belki 
anne olamamak acısını Kayaya 
ıanlarak ona coıgua .!evpİ•İ 
vererek aöstarecekti fakat ber 
ıeyi erit•ek içia yaradalmıı 
olan 'bu adam onu da mah•ı
decekti. Ha11r hayır, bu ka
darı çoktu. Genç kız it• uçu
rumun önlnde Arnaaıa fiki
yatli ltakıılannı g6rlir gibi ol
du. Titredi hemen F eridia kar-
1111ada durdu. Y alYanrcuına : 

- Beni feaa bir çıkmaza 
ıiiriıklediniz a•ca. Biru Ar-

•anın sızı sevmesi ihtimali 
ile susabilirdim fakat şimdi 

anlıyorum ki asıl kadın ıize 
değil bana sevgisinden bu fe
dakarlığı yapmak istiyor. Onun 
benim için ~temediii bir ada
ma varmaııaa sükut edemem. 
onu• üğütJeri, onun zevkleri 
çok pzel tey ama uyutmayan 
ze•klerle kurulan yu•aların 
acıkh ç&kftntüsllnU siz en eyi 
itilirsiniz. Y alvarınm, ikinci bir 
deaemcye şu seygili Arnayı 

kurbaa etmiyelim .. 
-Sen çıldırdın mı kız. Arna 

söz 'Verdi diyorum,lten onu sevi
yorum,hem biraz makul ol Kaya, 
sandığın kadar fena bir adam da 
değilim. Amcan veya baban .. 
Bugüne kadar öz kızım oldun, 
seni hangi isteğinden mahrum 
ettim. Sahirden kalanı eritti
iim için suçum büytik olsa da 
senin terbiye ve tahsiline ver
diiinı emek o suçu bağışla
mağa yetmez mi ? Bundan 
sonra da .. 

Biraz müstehzi : 
- Herhalde size çok al{ır 

basmadıi11nı sanırım. Bundan 
sonra da, ben çalııır acık1arı 
doldurmağa çalışırız baba .. 
Dü• hocam kenservatuvara 
tayin edileceğimi, Ye talebele
rinden bir kaçını bana bıraka
rak dinlenmek istediğini söyti
yerdu. Eier eserlerimde mu
vaffak olursam zarluiu anla
tırız .. 

Ferit inansız: 
- Bunlar hep çocukça 

sözler. Sana borç başımı aşh 
diyeru•. Ancak iki ay tehir 
edel>ildim. Ej'er bu müddet 
Hnunda ödeyemeuem elimde 
olan1ar tla sablacak.. On para-
11z Hkai• ablacaiız. Bu va
ziyet A.nta ile ey)enmekten 
daha mı zevkli l'elecek? .. 

Kaya birden karanaı Yererek: 
- Siz bu itten vazreçmej'e 

aöz -.eriniJt. 
- SonM tNJr -

'''''ii;~i~iid~""'Ç~~;k'"'''"'''"'"'''''' 
Haftası neşeli geçti 
Dün İncirli Pınarda eylenceler 
Tertip edilerek hafta kapatıldı 

çizdiii ve hazırladıiı programla 
Denizlide çocuk haftası çok 
canlı, çok heyecanlı ve manalı 
olarak sıeçmektedir. 

tik gün binlerce çocuk ve 
sayısız seyirci önünde açılm11, 
buıün çocuklar hakiki bealik
lerini tcmamile idrak etmiı
Jerdir. 

1 - 23 Nisan öğleye kadar 
ıbtifal, himayeiitfal önünde he
diyeler daiıtmak, saat 11 den 
l 2 ye kadar daireleri iıgal et
mek. Öiledcn sonra da " ço· 
cuk balosu ,, . 

Çocuk balosu : Bu tarihe ka
du Denizlide bu nam altanda 
hiç bir eilence yapılmamııtır. 
Çocuk baloıunu bu yıl ihdas 

eden maarif müdürü olmuıtur. 
iyi bir proa-ram ve özenle çalışan 
bay Ziya çocuk balesunu çok iyi 
d6adürdiiler. Halkeviade yüzler
ce iile ve çocukları• ittirakile ya 
pdaa baloda Türk çocup var
lığım •e 4eieriai çok eyi an
ldı. Ailelerde cok aeYi•diler .. 

ca eğlendirdiler,. Baloda vali 
Bay Fuat Toksal, askeri üme
ra ve zabitan ve sayın rfika
ları, bütün okutanlar hazır bu
lunuyordu .... 

2 - 24 Nisanda halkevinde 
vali bay Fuadın.. başkanlıiı 
altında gürbüz çocuk müsaba
kası yapıldı, Gürbüzlere çocuk 
eıira-eme kurumu tarafından 

hediyeler •erildi. 
3 - 25 Perıembe ıünü ma

erif müdürü bay Ziya ve ço
çuk esirgeme kurumu baıkanı 
Salihattin Sezik bütün okuUarı 
dolaıarak çocukların bayram
larını tebrik ettiler ve hediye 
verdiler. Ayni pnüa öile
dea sonraki saatleri mektepliler 
tarafından her mektepte ço
cuk velilerine müsamere ver
mekle geçti. Maarif miidüril 
ve müfetti'i Sabri Erc:Ma sıra 
ile 1Dektepleri dolatarak mü
samerelerde bWundular. 4- 26 
niaan cuma rünli yiae maarif 
daireaiaia •e bimayei etfalia 

Y..., Asır 

Dostlarımızın hazırlığı 
Yunan 
Beş 

hava kuvvetleri için ·yirmi 
m ·ıyon liralık siparişler 

Yunanistan yeni tayyare alanları yapıyor 

Ve sivil tayyareciliğe ehemµıiyet veriyor 
Atina, 29 ( Ö.D. ) - Hava 

hakanı Gen. Shino5, Yunan 
hava kuvvetlerinin tensiki ve 
ku•vetlendirilmesi işinin hüku
metçe gözetilen başlıca hed~f
lerden biri olduğunu söyliyc
rek demiştir ki: 

Memleketin bütün müdafaa 
ihtiyaçlanna yetecek derecede 
hava malzemesini ccle olarak 
siparişe karar verdik. Bu sipa
rişler için iki milyar drahmi 
( 25 milyon lira ) kadar bir 
paraya lüzum vardır ve bu 
paranın yalnız devlet büt
çe.sinden çıkması tabii hatıra 
gelemez: Fakat bu maksatla 
teşkil edilen komisyonun muh
telif kaynaklara ve ezcümle 
halkın ianesine müracaat ede
rek lizımgelen parayı bulaca
iını ümit ederim. Her ne olursa 
olsun, Yunnnistanın muhtaç ol
duğu miktarda son sistem 
tayyareyi her ne fedakarlık 
bahasına olursa olsun ele 
geçirmeye katiyen k arar 
veamişiıdir . Öyle umarız ki 
harp tayyareciliiinin kıymet 
ve ehemmiyetini takdir etme· 
mesine imkan olmıya" Yunan 
milleti de bizim a-ayretlerimize 
tl~ıtek olacak ve memleketin 
müdafaasını ve sükunetini te-

1 

min için ne yapmak mümkünse tasfiyeye uinyacaldar 
yapacakbr. mudur ? 

Tayyareci kadrolanmıza l'e- _ Hayır, meycut 350 tay-
lince, cok mükemmel olup son 

çok 

Y20,an hava bakmıı Gen. 51ıinoa 
sistem tayyareleri de hava 
harp tekniiinin kaidelerine uy
ıun şekilde kullanmaya elve
rişlidir. Çoktaaberi mektepler 
ve talim merkezleri faaliyette 
olup bize çok iyi neticeler 
vermithlrdir. 

- Tayyar.eci ıabitlerdea de ........ 

yareci zabitimizdea tasfiye edi-
lecek olanlar öyle saııırı• ki 
elliyi aımıyacakhr. Fakat yal
nız harp tayyareciliiimizi ten
ıik etmekle kalmıyacaiız. 
Memleketimizin bilyük merkez
leri arasıada Ye Yunaniıtaala 
Mısır arasında sivil tayyareci
liği de inkiıaf ettireceiiz. Bü · 
tün sancak merkezlerinde tay• 
yare •eydalllan yap•aia 
başladık. Bu ite devam edece· 
ğiz.Turizm maksadile eıki uer
lerile meşhur olan yerlerde de 
tayyare meydanlan kuracajız. 

Böyl~ce Yunan asarıatikaııaı 
ecnebi ziyaretcilerine daha 
yakın kılmağa çalııacaiız ve 
buna muvaffak olacaiımızı 
ümit ederim. 

Meteoroloji kurumumızı da 
tensik edeceiiz. Ôyleki Yu
nanistan üzeriade iıleyen bil· 
tün ecnebi ha•a ıirketleri ha
va gemilerini• seyrllseferi içia 
en doğru meteoroloji maluma
tını elde edebilsinler. 83ylece 
hava siyasetimizi tamaalamıı 
ve memleketimizi ba vacılak 
bakı•ıuclan modern bir bale 
ıetirmiı olaca~. 

Bir üçler konferansı daha 
Macaristan silihlanma serbestisini 
Ve muahedelerin tadilini istiyecek 
Roma, 29 - (A.A) - Her hanri bir talebinin ademi mü- Ttarhemberre l»tittıa toplaatı-

.levletin haklarma ve istikli- dahale prensibin..! bir tecavüz ların meoeclihaeıiai •e timdi-
line hürmet esası üzerine sul- telakki edilmesi temin edilmiş lik yalnız vataaıe•erlar cephe· 
hun temini için Roma - Vi- bulunacakbr. ainia toplaablarda ve tezahl-
yana ve Budapeıte hükumet- Macar~tanın ıilihlanaıa me- ratta bulaa•ak hakkıaa aahip 
leri arasında bir politika birliii selesini ortaya koyl\n, kendi- olmasını teklif ehaiıtir. 1. Şu-
tanzim eden 17 - 3 - 934 Roma sinie ait asker adedinin tadili ınii ıuna ilave etmiftir : 
protokolü mucibince V enedikt~ ,artile ademi müdahale misa- Her teakidin bir haddi Yar-
bir Macar - İtalyan - Avuı- kını imza etmek teklifinde dır. Yalan takibetmek, yıkmak 
turya konferansının toplaom~ı bulunmaşı muhtemildir. rayesini r•den tenkitlere mli-
lüzumunun Macaristanın Tuna Avusturya vatan saade edile•ez. Baulan A'YU8-
misakı kakkmda ortaya koy- severler cephesi turyada Yaziyetia talıammlll 

r 

ao Alsan 1935 

Harp -. -
Kabusu önünde 

Alman hava kuvvetleri 
İngiliz kuvvetlerini çok

tan geçmiştir 
- BaşteraJt bimıcı sulwede -

Avam kamarasında yapıla

cak olan münakaşalar İnrilte
reai~ tedbir almamak yüzün
den sulhu tehlikeye keymak 
arzusunda bulunmadıiını beı 
halde iıbat edecektir. 

Londra 29 (A.A) - B.Mek· 
llonald ulusal bir politikayı 

doiru adını taııya bir kitabı 
yaıdıjı mukaddemede diyor ki 

Gizli diplomasi ltir fenalık 
olmuştur. Fakat rajlannı artır-
mak istiycn gazete diplom.aıisi 
ile m&ntebip arıyan parti dip
lomasiıi daha btiyiik hir fena
lıkbr. Partiler daima harp he
yüllsından bahsetmekte ve ta
raftar kazanmak için bunu bir 
sillh 1ıibi kullanmaktadırlar. 

Paris, 29 (A.A)- Echo 06 
Paris ıtaıetesinde Pertinakı 
ıu satırlan yazıyor: 

Almanya uluslar hurumuou 
kat'i bir ıekilde terkettiği ve 
Cenevre' de verilen kararlan 
tanımak iste•ediği takdirde 
Lokarno muahedelerinin nı 
ıekilde muhafaza edileceklari 
llakkıada bir büküm vermek 
çok pçtür. Herhalde bu meı• 
eleain siyaıal tarafı bukukt 
tarafına galebe edecektir. 

İranla ticaret 
Moakova, 28 ( A. A ) - lra& 

ticaret ve sanayi heyeti mu
rabhua11 Moskovaya a-el•iıtir. 
Heyete ticaret bakanı bakan
lık etmektedir. 

Gladlston öldU 
Loadra, 29 (A.A) - Meş

hur laıiliz devlet aclamınuı 

otlu Lord Galadıaton 81 ya
pada •efat etmiıtir. Mütevef· 
fa ticaret ilemiade ehemmi-
yetli ltir rol oynama 'l ve mem
leketin ıiyasal hayatına ittirilı 
etmemittir. 

İşsizliğe nihayet 
Loadra 29 ( A . A ) - B. 

Loyd Corç bu ıabah baıltakan· 
bk dairesine jiderek itıırJii• 
aihayet vermek için yapmıı ol
duiu pliaı tetkike memur olao 
bakuhk komitesinin azalan ile 
a6rütmüıtür. 

Bir hava merkezi duğu meselslertlen ileri jel- ViYANA 29 (A.A) - Va- e~ilmez bir. halde oldupau 
diii zann~dilmektedir. Söy- tanseverlik cephesini11 aıaiı ao!.Iem~kt.edırlcr. Asıl taham- Vaıiniton, 29 ( A.A) - Bü· 
lendiiine ıöre Macaristan Avusturyada yaptıiı büyük bir mül emlımyecek olaa ter mem- yük göller mıntakasında ku.,-
muahedelerin tadili prensibinin toplantıda söz söyliyen baıba- ketin düşmaalanaa kartı tim- Yetli bir hava merkezi tesisi 
aynen muhafaza edilmesini kan B. Şuşnig bu cephenin diye kadar rösterilen müsa- düflinülmektedir. General Kil· 
istiyecektir. Macaristan akalli- siyasasından haıka hiç bir mahasıdır. buro Kanada hududunun nıii· 
yetler hukukuaun tasrih edil- Avusturya siyasasına müsaade Prens Stahrhemberi baıba- 'dafaaya muhtaç olduju zaD'" 
mesini de iıtiyecektir. Bu su- etmiyeceiini söylemiştir. B. kan ile araııada hiçbir fikir nıada bulunmanın cloiru olnal" 
retle akalliyetJerden birinin her Şu,nig cephenia .ıefi prens ihtilifı olmadıiı söylemiıtir. yacaiıaı söylemiştir 

···························~······~························~·····································································································~·············· öncülük ve teşebüsıyle Ordu mek•tw~plerı tarafından bir spor z p v 'd 
Evi,, ba~çesind~ bir gündüz şenlıiı yapıldı ... Şenlikt~ çok agrepte ve rag a 
bahçe eılencesı yapıldı. Bura- canlı ve heyecanlı dakıkalar 
da Denizli halkı hem pzel Ye yaşandı. Futbol, voleybol, bisik-
neıeli tlakikalar ııeçirdiler, Jet müsabakalan ve jimnastik y ugosla vya başvekili ile 
hem de çocuk haftasıaa bir harelcetlerile bir kat dalaa can- ' H • N 

Çekoslovakya 
beyanatı k t d h d·ı arıciye azırının a a a maaa ver ı er. Janan bu hareket alika ile ta-

5 - 27 - 28 nisan günleri ta- k' d"ld' Belgrat, 29 ( A.A ) - Zar· 
le'>elere himayeietfal sinema- ıp ~ ı ı. Taktlrname rap'te 50,000 kişinin iıtirak 
aında güzel filimler ve manza- M 'f M d ettiai bir seçim toplantısında 
ralar gösterilecek. aarı Ü ürü bay Ziyanın • 

Maarif alanında jÖıtermiş ol- söz söyleyen baıbakan B. Y ev-
6 - 29 nisai\ pazartesi öi- tiç demiıtir ki: 

leden sonra bütün okullar duiu yenilik ve muyaffakiyet- Yakında Vatikaa ile 'bir aıı-
talebesi ve okutanlar, maarif lerden dolayı dün Vali maka- laımaya varabileceiimizi tebliğ 
müdürü \>ay Ziyanın başkanlıfı mı tar•fındaa kendilerine bir etmekle ~ahtiyarim. Marsilya 
altında Denizlinin iÜ:z:el köıe- taktirnamc vcrilmittir. suikastının canlı hatırası kalp-
lerinden olan lncirlipınarda inklllbın köy mualllml !erimizde yqamaktad.ır.Uluılar 
net' e ve eyleace içinde çocuk Oe11iz.li Kahramanlar okulu arasıada sulh ve Balkaalar ile 
haftasını kapıyacaklardır . . Bu başokutanı Tarhan Toker ta- merkezi Avrpada teceddüt un-
ıuretle o~nizli çok canlı bir rafında• tecrübe üzetİD• yazı- suru olan Yuioılavyaya en 
hafta reçirmiı olacakbr. lan ve muallimler içia çok fay- mütekimil devletler müzahir 

Denlzllde spor f•nllll dalı olarak neıredilen "fakıli- olmaktadırlar. Mazide yıpılaa 
26 Cuma rliali aaat ikide bın lcöy muallimi,. kitabı ya- hatalarnı tekrar edilmesine mi-

•oor alaamda Orta •• Lise kıa«ia sahhia çıkanlacakbr. ...~ .. eliyiz. 

Bay Benesin nutllll 
Prag, 39 (A.A) - Me••"f 

olduiu fırkanın iı!enılik tewJı•• 
lltınıa Bunoda toplanan koıı· 
rruiade 8. Benea bir ıöylef 
vcrmit ve de111iştir ki: . 

1111-Ulualar kurumunun ebedi 
yetli bir teıekkül bulun~11 

kendimizi müdafaa etıne111ı-ı• 
bir mini teşkil edemez. Hay• .. 
bmız pahasına sulhu müdaf~~ 
edecej'iz. Hücu•a maruz k• 
hraak son damlamıza kadar 
mücadele edeceğiz. Bu itibari• 
ordu91uz her ihtimale ~rt• 

· ön· haZlf' bulunmak mecburıye 

~r-
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Altın Ve Güzel Kızlar 
"X"e1"rt.k.a r-Jo t.:S••••ır .. ____________ : ............................. . 

Hiç te sokulgan değil. Yazık! Bana Laos 
dil ile birkaç ders vermesini istiyecektim. 

F evkalide bir toplanh yaparak esas 
Nizamnamede ki tadilih görüştü 

Renuiçi uzaaan avuca bir 
kaç para bırakb. Morıa mer
Iı.aıet ve dehıet dolu bir çıi
lık çıkannaktu keadini alı· 
koya•adı. 

Nihayet "Aramiı,, yolcuları 
tekrar kucakladı. Güzel beyaz: 
•apur onlara hiçbir zam•• bu 
lcıclar temiz, bu kadar lükı 
fÖrüa&emiı, bu Yapurda yata
lllanıa zeYkı kiçbir zaman 
firndiki dereceye eriımemıştir. 
Şark ile ilk temuıadan, genç 

llübeadis öaüne ıeçilmez: bir 
tikıiati ile aynlmı,b. 

Müteaffi11 inleriade bir aralık 
(Özlerine ilişen ( Kara Venüs
l~r 11 ve bunlardan daha çok 
lcınmaia şaya• olan plajdaki 
tör kızlar, Kamın güzel haya
Uai bile kirletiyorlardı. Eğer 
bu iece bir kapris, Laoslu kızı 
••un kollan arasına atacak 
lolıay~ı,onu bile reddedecekti. 

Hususi dersler 
Morıa, SllYeyt kaaalıaın met 

haliai ltaıtua lıtqa delduraıa 
Yüluek direkli fenerlerdea bi
riain aasıxın ıııia botduiu 
"••arasında uykuya dalmlfb. 
Uyaadıiı zaman, loabozdu 
firen çii bir l(Üllef, bir per
tevsizdea ıeçiyormuı ~iti, ateı 
tualarıaı içeri yaidınyorclu. 

Güverteye çıkb. Dar kanalı• 
lıer iki tarafuada, l"zal kumlu 
lyni çöl ufka kadar uzuıyor· 
tlu. Afrika aahili llzeriadea, 
bir demir yohaaa •tlYal.İ olarak 
aynı derecede dk Ye cloj'ru 
ltir fOH 11UJUyordu. Vapur ih
tiyatla, ıoa derece yayqça iler
liyerdu. Arap ......Uer atlan-
·~ hafifçe kottvuak ~au ıe
çıyor 1 sonra durarak 1.ekJiyor 
ve eileaiyorlarclı. Y olcalara 
karşı delice çaibldar kopan· 
Yorlardı. 

Sıcak, llatla Yapuru pllj kı
Yafetiae HmUfhı. Kıaa lta
caldı hlki pantaloalar siyerek 
kıllı l.acaldaruu hayaya arze
dea miiatealekeciler, cliı ka
P•ldanaa katlar dlim•leri açd
-. 6aUlk .. eteklik fİJmİt u
Yaalar Yanlı. Z.Wtlv, lekesiz 
beı laifonulanaı ıöıteriyor
lırdı. 

Reauçi ayafıada saadallarla 
ltıiaiyor •e kaa vur•Uf olaa 
Yilıtıan bir mecmua yaprakla
rile l.elliyordu. Morıa çocuk
lına oyu• aaloau 6atlade ona 
ll\Uliki oldu. Kam, mutadı fibi 

siyah bir blöz iİymiş ve ba
cakları•• ieniş bir Çin panta
loııu geçirmiıü. Kumaş hafif
liji altında çıplak olduğu an
laşılan aarm ve kıvrak vücude 
yapııarak bütün hatlarını mey
dana YUruyordu. . 

Vapur komiseri önlerine çıktı; 
kalna sesle gülerek: 

- Sizi yakaladım, dedi. Bi-
zim çocuk bakıcımız: hoşunuza 
ıidiyor, deiil mi? 

Kltip, srenç kadına nekadar 
allkadar olduğunu giz1emeğe 
lüzum görmeden: 

- Nefis bir vücudu var! 
Dedi. 

Renuçi ilive etti: 
- Eter güzel olduğu ka: 

dar da uslu ise boşuna va\ut 
kaybediyoruz. Ne dersiniz, bay 
komiser? 

Komiser sesini alçalttı: 
- Bu felakete uiramış bir 

kız:caiızdır. Geçen aeyahatı
mız:da mezunea Fransaya dö-
nen bir memurun metresi idi. 
Adamcaiız Franaada öldü. 

Renuçi! 
- Ya? Dedi, öyle ise ıer· 

beat demek. Adı •edir? 
- Kam. Bu Laos dilinde bir 

kelimed:r. Keadisi Luang -
Prabansı'da dofcmuştur. Fakat 
ti.ilimizi çok selis konuJUr. Eier 
onunla tanışırıaaız, l>u söyle
diklerimi ona açmayın sakın!. 

Komiser uzaklafb. Daha faz
la malumat veraei• mütema
yil görünmüyordu. 

Vapur 1saailiye vadisi oaun
dea ıeçiyordu. Çocuklardan 
1tiri, btıyük bir ıe .. iye albnda 
oyaaaakta olan Avrupalı çocuk 
lan yak .. dan ıı&rmek beveaile 
küpette izeriae telalikeli surette 
aarkb. Deaiıe dütmek üıere 
ikea Morıa oau yakaladı. Be
ti beaıi atarak koşan Laoslu: 

- T eıakkllr ederim! Dedi. 
Renaçi derhal t.ir konupıa 

kapıaı açmak iıtetli. Fakat 
Kenç kadın itizar ederek e e 
awca ııiznaı çocuklana ara
sına tlöndü. 

Baaker arkadaıına bakarak: 
- Hiç te aokulgaıa dejil. 

Yazık! Baaa Laoı dilile birkaç 
ders vermesini iıtiyecektim. 
Orada ifime yarayabilir. 

- Vapur zabitleri tarafından 
feaa ıörülmekten korlruyor ol
sa gerek. Ona ilk defa söz 
aöylüyorsunuz:, deiil mi?. Onu 
111Ddırmaia çalıımalı. 

Sorıu Vm 

İdare heyetinin raporu davetin sebebini anlatıyor 
etmek isteyoruz:. Yanmış, ça
lınmıf zayi veya harap olmuş 
hisse senetleri gibi devir ve 

durumu tahlil edilmekte ve yur
dumuzun durumu için şu iza
hat verilmektedir : 

Ankara, 28 (A.A)- Türkiye 
cumhuriyet merkez: bankası 
heyeti umumiyesi bugüu birbi
rini müteakip fevkalade ve 
yıllık mutat toplantısını yap
mıştır. Bu toplanblarda kamu
tay başkanı Al:>dülhalik Renda 
maliye bakanlığı müsteşarı Fa
ik ve hissedar sıfatile birçok 
saylavlarla İş, Ziraat, Emlak 
bankaları genel müdürleri ve 
Banka Komersiyale Doyçe Or 
yent Bank müdürleri ve di~er 
hissedarlar bulunmakta idi. 

1 

ferai edilen hisse senetleri 
içinde en son verilmiş hisse 
senedinin numarasını takibeden 
numarayı havi ayni sınıftan 

Hükumetimizin üretimi de· 
ierlendirmel.., alış veriş hare
katlerine hız ve genişlik, iç 
paralarımıza canlılık vermek 
ve hülisa ekonomik istikrarı 
korumak gayesile bu alanlarda 

1 

ikinci nusha bir hisse senedi 
yeni lehdara verilmek ve ilki 

·ı 

Bankanın esas nizamname
sinde yapılmasını istediği bazı 
tadilat için yine esas nizamna
menin 51 inci maddesine da- 1 

yanarak heyeti umumiyeyi .:ev
kaladc bir toplantıya çağırmış 
olan idare meclisi raporunda 1 
bu tadilat hakkında şu izahati \ 
vermekte idi: 

Bu davetimizin sebepleri ı 
şunlardır: 

21122 May11 1932 tarihli iç· 
tiaıada kabul buyurduğunuz 
tadilat üzerine bankamız: ma
lum olan hükümler dahilinde \ 
bir taraftan hazinenin kısa 
vadeli para ihtiyaçlarını temine 
çalışırken dij'er taraftan dev
letin uzun vadeli ihtiyaçlarını 
temine muhassas tahvilat ilcdc 
ilgiler tesis ediyordu. Bu yol
da vücuda getirilen cüz.dan 
muhteviyatı sermaye ve ihtiyat 
akçemiz.in yüzde ellisi ile mah
dut bulunuyordu. Cüzdaa ban
kamız için bir ielir mevzuu ol
dup kadar devletin itib~rını 
tatıyan tahvillba piyuuını 

kuvvetlcndirmciede hidim 'bu
lunuyordu. Bankamı~ kurulu
'unun en birinci amaçlarından 
tliyebileceii.miz kanuai istik
rara kavuıtugumuz rün bu 
alanda hazine ile olan münase
betlerimizin daha uygun had
ler dahilinde srenişlemeie nam
zet olduğuna ıüphe yoktur. Bu 
kanuni iıtikrara intiıaren şim
diden bankamız bünyesinin 
müsaade edebileceii hizmetleri 
yapmaktan ıeri durmamak 
makıadiledir ki hazinenin uzun 
vadeli para ihtiyacında doiru
dan doiruya müessesemi~ he-

An km (((/ct lllerkez. ()ımılwrıuet Bankası 
alınıp iptal edilmek usulü ka- yapmağa devam ettiği verimli 
bul edilmiş idi. Tetbikatta çok müdahalesi neticesi olarak bu 

k ve haddinden fazla ferağ yıl geçen buhru yıllanna kı-
sı 1 · · d h 

melesi olmamı• bulunsa yasen ziraat a aaımız: 1çın a a mua Y • ı· . la . d 
idi bu usulün şüphesiz verı.m. ı ;tanayı a aımız ıç!1'. a-

. . .... 1 bT d' ha ıyı ticaret alanımız ıçınde 
eyi cılietlerı goru e ı 1~. ~ daha hareketli sreçmiı ve eko-
Ancak bankamızın teş~kkulu nomik durumdaki bu eyilikten 
sırasında D 'ınıfından hıssedar mali ve nakdi alanlarımızda 
k~ydedilmiş. olanl:ır.dan mühim faydalaamıthr. lç ticaret nis-
bır kısmı hısselerı~ . ~atmak!a beten iyi ve hareketli ıecmiş 
ve senetler ancak ıkı uç fe~ag· yılın altıncı ayından itibaren 
dan sonra bunları ellerında tekmil devlet ıimendiferlerinde 
tutmak maksadile alanlara sreç- ve bunu takiıaea hususi şimencli-
mekte olduiundan ferağ mu~- ferlerde yapılan tarife tenzila-
muamelib oldukça ehemmı- tının ltu hareket ve faaliyet• 
yetli miktarlara varmaktadır· deierli tesirleri olmuştur. 

1
1 Kuponlarile birlikte bu ıenet- Dat ticaret hacmi kıymeti 

lerin muhaf azua zerluldanndaa itibarile 1934 t• bir yıl 6ace-

' 

sarfınazar edilae dahi keyfiyet kit•• niıbetle artmı,br. To• 
ayni zamanda mühim masraf- itibariyle ticaret hacmi yıldu 

1 

lan da intaç etmekte bulunduiu yıla kabarmakta ve bu ıatıı 
cihetle hem işi basitleştirmek hemen münhuıran ihracat ci-
hem senet sarfiyatını önlemek hetinde tebaruı etmekte ve 
için hisse senetlerimiz.in devir ancak daha ziyade aiır eşyada 
ve ferai muamelelerini imkin kendiai ıöıtermektedir. 
oldukça aynı hisse senedinin 1933 • 34 mali yılında devlet 
arkasında yürütmeyi daha mu: maliyeai ltütçe muvazenesi ha-
vaf~k görü~or ve ~u. h~ıuıtakı kımıadan iyi kapanmıf,bütçe 
ta lıJe de musaadenız:ı dıleyoruz:. ııerek haziae muamelab ierek 

Ninmnamenin 21 ci madde- hesap yılı iüN.riyle biraz. da 
' si hükümleri kanunumuza do· fazlalık ıöıtenaiıtir. Bütceain 
kunmadıiı cihetle tasvibi ha- denk olarak yürütülmesi yolun-
linde bu tadilit yalnız esas ni- ~aki hükumet prensilti devlet 
zamnamemizde yapılmış ola- maliyeaiain ilerisi hakkında da 
caktır. Bu itibarla esas nizam- iÜvea veren bir destektir. 933 
namemixin 21 inci maddeıinde sonunda 24,9 milyon liralık 
yukarki madde mucibince de- 17,695 kilo altıaımız mevcut 
vir ve ferağ o!unan veyahut in- iken 1934 te alınan altınlarla 
tikal edeu hisse senetlerinir. sene sonundaki bu mevcut 
arkalarına keyfiyeti ferai veya 27,46 milyoa liralık 19,522 ki-
intikal ile yeni sahibinin ismi loya vara&fbr. Bilfiil tedavülde 
yazılarak selihiyettar imzalar 158,156,903 liralık bankanot 
atılır. Bir senedi feraiı fada bulunmaktadır. Tedavülde bu-
tekerrür ederek arkasında yer lunan bankonotlarıniız iittikça 
:kalmamıısa aşaiıdaki fıkraya eskimekte ve yıpranmakta ol-

ilk mekte;- okutanlarındaa 
120 bay ve bayan ziraat mek· 

tebini ziyaret etmiıler, ltajlarla 
bahçeleri iezerek baicılık v• 
şarapçılık hakkında verilen 

malumatı dialemiılerdir. 

Otobüsçülerin 
Kararı 

Otobüsçüler birliii işçileı 

birliğinde bir toplantı yaparak 
bir Mayıstan itibaren her iki 
dakika bir otobüs kaldırılma

sına ve hütün duraklarda oto· 
büsl~rin durmalarına karar ver· 

mişlerdir. Bu karar otobüs sa
hiplerine de teblii ettirilerek 
imzalatılmıştır. - ....... ,...,._. 

An tal yada 
Çarşaflar kaldırıhyor 
ANTALYA 28 (A.A) - Be· 

lediyc meclisinin kararı ile 
Nisan sonundan itibaren Çar
şaf ve Peçelerin ~eyilmcsi ya 

sak edilmiştir. Bayanlarımız bu 
yasak başlangıcından evvc: 

ileri bir hızla ıeyimlerini 4'ü
zeltmiılerdir. Mali durumları 
yetişmeyenlerin elveritli man· 
toya çevirmek ve yeaiden 
manto yapmak içia Vali baya-

nın baıkanlıiında C. H. par· 
tiıinde bayanlarian bir yar· 
dım heyeti ve aynca dikiş 
kolları kurulmuıtur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kımından sevinmeie derer bir 
neticedir. 1934 yılı muameli
tmın bankaya bırak•ış olduiu 
kira ıelince: 

Bu kar miktarı 1,520,665 
lira 61 kuruştur, 304,173 lira 
12 kuruı ihtiyat akçası vı 
yüzde altıdan biueda~ları 
temettü olarak verilen 630,00C 
liralı ceman 934,173 lira 12 
tenzil edildikten ıoara bakiye 
kalaa 586,926 lira 49 kwuı· 
tan yüzde 5 memurlar hiuesi 

olarak 29,334 62 kwuı 'Ye yüz· 
de on fevkalade ihtiyat akças 
olarak 58,669 lira 25 kuruı 
ki cemao 88,003 lira 87 ku· 
ruı ayrıldıkta• ıonra gcriy• 
kalan 498,688 lira 62 kurufun 
yarısını teşkil eden 249,344 
31 kuruş hazineye ve diier 
yarısıda hissedarlara ayrılmlf
tır. Bu hesapla hissedarlara 
isabet eden meblai yüzde 
8,37 nisbetinde olan 879,344 
lira 31 kuruı tutmaktadır. 

Parti kurultayı günü 

sabına iktisabına mezun oldu
ğumuz had fevkinde bir de 
hazinenin terhin edeceii tab
vilita mukabil avans verebilmek 
yolunu düşündük. Ve bu mak
satla esas nizamnamemiz.in on 
üçüncü maddesini müdellel son 
fıkrasmın otuz ikinci maddesi
nin E fıkrası mucibince veri
lecek avanslar mukabilinde ya-

aöre yeni bir senetle tebdil b 1 'd • duamadaa un arın yenı en 
olunabilir. • 

Bundan tevkifi icalteden kı· 
z.anç ve buhran verrilerinin 
çıkarılmasından sonra kalan 
762, 148 lira 26 kuruş ıeçea 
yıl \,undan müdevver 70,072 
lira ile birlikte her hisseye 
508,57 kuruş daiıdılacaktır. 
Ancak ırcçen yıl hissedarlara 
temettü tevı.iine baılandıktan 
sonra Haziran 193( iptidasında 
tatbika riren 2416 numarala 
kanun mucibince B. C. D. sı
nıfı hisselerine ait kirlar içi• 
kazanç versrisioe :zami.met~~ 
1,486,331 liralık buhran vcrıısı 
ödeanıiı olduj'undan bunun 
mukabili bu yıl 8. C. D. sınıfı 
hisselere isabet eden kirda• 

Mekteplerde ne yapılacaktır? 
Cumhuriyet Halk partiaiain dürü veya uyıun ıöreceii bir 

dördiiacll kurultayı gününe te· muallim tarafından toplu ola-
••düf edea 9 mayısta mektep- rak ta verilebilir. Konferansta 
l~rde yapılacak hareketler Ma- mektep muallimleri bulunacak-
rıf bakanhjındaa valmte bil- tır. 
dirilıniıtir. Bilairimi aynen ya- 4 - Verilecek konferansla-
tıyoroz: rın hazırlanması için Atatürkün 

1 - Burün bütün mek- 1927 de Cümhuriyet Halk par-
tepler donatılacaktır. tisi ikinci umumi koDiresinde 

2 - O gün bütü• mektep- "öyledikleri büyük nutuk, 
lcrde saltahleyia birinci ders üçüncü konıre zaptındaki nu-
cumhuriyet halk partisinin ta- tuk ve beyanname, Parti prog 
rihçeıi, proıramı, çalışması, ramı, Parti proiramının izahı 
bleydana i•tircliği itler ve in- hakkında Parti genel kitibi 
lulip hareketleri hakkında ve- Kütahya Saylavı Recep Pek-
rilccek konferaaaa tahsis olu- erin verdikleri koaferansın ba-
nacaktır. Bu koaferanı mek· :.ılmıf nüshası, Cumhuriyetin 
teplerin ve sınıfların seviyeleri onuncu yıldönümü dolayısiyle 
.&ikkate alıaarak o güa bütüa Cümhuriyet Halk Partisince 
~elcteplerde birinci derslere 
i 11' 1 fı d çıkanlmıı olan reh .. er, 10 u11cu 
hırecek mua ım er tara n an 
er sınıfta ayrı ayrı verile- yıl için yapılmıt başka neşriyat 

cektir. Lise son sınıhna mahsus 4üncü 

pılabilecek emiıyon on birinci 
madde mucibince hazine bor
cuna mahsup edilmiı meblaj'ı 
tecavüz edemez ,eklinde tadi
lini ve esas niz:amnamemiz:in 
otuz ikinci maddesini muadil E ' 
fıkrasma "banka yukarıda ,;İkri 
eeçen tahv:llcrle hazine bonoları 
mukabilinde vadesi ve fail nis
beti hazine ile banka idare mec
lisi arasında takarrür ettirilmek 
ve 1934 yılı nihayetine kadar 
itfa edilen yüzde 1 faizli hazi
ne bonolarını : yüzde 80-ni 
nisbetinde olmak üzere maliye 
hazinesine avans verebilir. 

" Yanan çalınan veya sair 
suretle harap veya zayi olan 
hisse senetl~ri yerin~ sahiple
rinin müracaatı üzerine yapı
lacak tetkik neticesinde ayni 
s1nıfta11 en son verilmiı hisse 
~enedi verilir. Bu senet eski 
senedin numarasıııı ve onun 
yerine kaim olduianu gösterir. 

Bir damga ile damplanır 
şeklinde tadilini teklif cdiyoru%. 

He.yeti umumiye idare mec
lisi tarafından sebabı yukarda 
izah edilen tadilatı kabul et
tikten sonra alelade içtimaa 
sreçmittir . .. Alelade toplaatıda 
idare meclisinin 1934 hesap yı
lına ait raporiyle bliaç• okun
muı ve hissedarlardan bazıları 
tarafından vukubulan istihzala-
ra banka ıcnel müdürü B. Sa
lihettin cevap vermiştir. Bunu 
müteakip rapor ve blinço tas
dik edilerek idare meclisi ibka 

\tasma masrafına karşılık olmak 
üıere ieçen yıl olduilJ ~ibi bu 
yıl da elli bin lira provizyon 
edilmiftir. Vadesi% taabhüd 
karıılıiı olarak 158,156,903 
mütedavil bankonot ile 18 mil-
yon 891,426 liralık mevcudatın 
yekünu olan 176,048,359 liraya 
mukabil yıl sonunda bankanın 
kasa ve iç ve clıt muhabirlerinde 
ceman 27 ,460,041 liralık altın ile 

• olakonulmuı ve lıisıedarlara 
küıurıu:ı teYziat yapmak içia 
631,010 liradan ielecek yıl 
·he .. plarına devredilmiştir. Bu 
suretle bu sınıf hissedarlar içia 
beher hisseye 4,95 lira safi 
kir düşmektedir. 

3 - Elvoriıli salonları olaa cilt tarih esas tutulacaktır. 
orta tahıil alle11eleriad.e ı.u Keyfiyetin acele elarak mek-
koaferana lııirinci derı sıraaıncla teplere tebliiini rica ederim. 

" fıkrasının ilavc•ini teklif 
ediyoruz. Hisse senedatımı:ıın 

devir ve ferağlarında tatbik 
olunacak muamele hatkkında 

vaktiyle nizamnamemizin 21-ci 
maddeıiae koyduiumuz: bir 
hükmün tatbikatta birçok hiı
ae ıenedi iptaline meydan ver
di;ini ıör•ekte olduj'umuıdan 

edilmiştir. 
idare meclisinin 1934 üçüncü 

hesap yılına ait raporuada yur
dumuzun ve dünyanın 2enel 

6,904,213 liralık fiilen altına 
çevrilebilir döviz bulnoma_kta
dır ki yekiınü 34,364,256 hray~ 
tutan bu varlığın birikmesı 
döviz istikrazlara ve ıncvcluat 
karşıbj'ı olduiuna ıöre bundan 
2,972,000 lira indirilerek re
riye 'kalan 31,992,256 lira yu
karda kaydedilmiş olan 176 
milyon 84 bin 359 lirahk va
desiz taabhüdata nisbct edil
diii takdirde buuun yüz:de 
17-83 Ü bulduiu ıörülür. Bu 
niı1ıtet ise 1932 de yüzde 12/30 
ve 1933 te yüzde 15/87 idi. 
Geçea yıllara •azaran bu yük
seklik paramızın i•tikran ha-

Bankanın münhal olan iki 
mürakipliii için yapılan seçim
de ve C. sınıfı hissedarlara 
murakipliklerinden açık ola• 
biriae maliye eski baımüfet
tiılerindea bay İsmail D. aıaıfı 
hissedarlar murakiplikleriaden 
keıalik açık bulunan birine clı 
devlet demiryolları mubaaebt 
müdürü bay Cemil ıeçilerelt 
toplaahya son verilmiıtir. b"r d~ un talebenin ıeael seviyesi Maarif Vekili 

ı1d,•te alınarak mektep mü- a.AÖzmen 
bu teplanbdaa istifade ederek 
bu hal ve yaziyeti de tashih 
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Acuzenin bu halini l'Ören korkuaç •e tqmması zor ltir 

Yakomo şaşırmıştı. Bu ,a,kın· yük ol4iu. Bir gün evlenmek 
btım da ıayJe anlattı: içİ.11 baaa verdiii sözü ye yap· 

- Oh Senyora... Sizi çok bit yemini yerine getirmesini 
yıl aaceki fibi genç görilyo- isteclim. Rodrik Borjıya uzun 
nun. Güya l'ençleştiniz, dinç bir kahkaha koparmışb. Bana 
oldauz. yalvarıılarını seviisinin yalan 

- latikam atefİ adamı l'enç- bir l'Österişten haıka bir şey 
Jqtiriyer. olma.lıiını bu kahkahadan an-

- Evet.... Saaki ispanyada Jadı•. Seneler ağır ağır kal-
y ati•• ıchrintle görmüf oldu· bimJ yakarak l'eçti. Aaam, 
pm genç kadın oltlunuz. haham hu acmın albn4la 6ldü-

1htiyar Roza göl'ıünü derin lcr. Bir arahk çocuklanm dün-
tlerin çekerek: yaya geldi. 

- ispanya!. Y ativa bunlar Evlitlanma sanlmak, onlann 
fimcli •• kadar uzak .. Uzak sevpile yapmak istedim. Bir 
uzak... Diyerek düşünceye dal- ırUn Rodrik arbk kendisi için 
clı. Ve çok yavaş bir seıle 'ir ytlk oldupaiu, beni taııya-
mınWnclı: miyacağım ytiztbne kartı söyledi 

- Bahtiyar!. Evet o vakıt Dizlerine kapandım, ayaklanaa 
çok bahtiyardım. Vanozzo ailesi abldım, yalvardım, ailadım. 
fibi büyük bir ailenin kızı Ertesi güa Rodrik şu tezkere-
idim. Zeapıtik. eilence, rül- yi ltll'•karak ortadan kayboldu: 
mek hepıi bizde idi. Aileme "MAdemki ıen yıkıhp fit
her keı ıayl'I H.liyordu. Ben mek iatemiyonun, ifte ben 
18 yqmda baharda yetİfen bir gidiyerum. n 

çiçek gibi idim. Ea ileri gelen Bu aatırlan okuyunca aklım 
ailenin çocuklan bize yaklaş· başımdan fitti. Deli gibi ço
mak için uirqırlar idi. Prens-
ler etrafımızda tlönerlerdi. cuklanmın odasına koıtum. 011 

lana da yerinde yeller eaiyor
Aaam, baba• beai çıJııınca 
seviyorlardı. Her iste.lijimi ye- du. Naııl deli olmamııbm •. Na-
riae ıetirirlerdi. Şatonun içinde sıl ölmemiştim ben de bilmi· 
her ıözüm bir yasa sayıhrdı. yorum. Korkunç bir hutahi• 
Bir decliiim iki olmazdı. Pek tutulmuttum. Alb ay yatb•. 
sok •ençler önümde diz ç6- iyi olclutum zaman kalbimi 
kerek bua tapbklanm çılsm- yine Rodrikin ıevl'i atefile ya-
ca anlatmaktan ıeri kalmaz- aıyor buldum. 
lardı. Ben lüç birini sevmez, Keacli kendime ürktüm. 
yüz çevirir4lim. Bir gün o l'el- Yine o atlamı sevecejim diye 
tli. Şatoya rökyüzünden bir korkuyordum. Ne çare ki bu 
111danm dilttü. Aral'on süJile- sevgiden uzaklqamadım. Oaa 
sinden papa üçüncü Kalikıt'ia yaklapmadm. Fakat maktan 
yeteni Rodrik BorjiyaJUn zi- yine ıevdim. Rodrik Romaya 
yareti tatoda b6yilk teref sa- gİtmitti. Ba 4e onun arka11a• 
Yllma Vu... ailesi aaytrıh dan pldim. Onan Jq&Jlfıllı, 
lloıfdiwaa ...,_. ej'leaceler kimleri H•ecefW az8tu sB
yapmqb. zetladim. Füat Y•ftl yayq 

- Yam RHrik Borjiya al· kalWad• ia~ kmlamlan 
Nı, o aamuı dtipnanı ajır- çakmva batladı. latikam dil· 
lanmıfb. ıüaceti biraz ıonra yenilmez 

- S. konup ıörür gör- bir kunet oldu. Atkım, ıev· 
•ez HYPaia M 4 .. ek. oldu- J!- ile intik•mım Ye diifman· 
jana ufa ... Rodrik lorjiya 1aiJm kalltimde yıllarca diiat· 
pk sGzeWi. Meter giizelliji tL NilaaJ•t isıtikam Ye alf
dc upnuluk byaajı İmİf. maahk "Ygimi yeneli. 
Ben aalay .. adım. Nuıl ula· - Siayora. .. Ne blylk acı
yabilirclİlll ki flzlui bai ,.. lar plmipbdz. Çeeuldarmız 
kıycna. Skl.n kalbimi tlt· .. •la? 
retil~~U. SeYa, glnllml - Çocuklarım! .. ()alar itiyi• 
•u · Dlayaa balıatiyarhit dikleri ••aa kendderiai gir· 
•• kollan ara111141a ahlmakta •ek. laaldlratlan aeht.ak il· 
......,...... Şatodan aynhrkee t.n... Blylk etlam S.zar iteni 
Borjiya baaa ifaret etti. Daha IWlrmeie, ldlçlk oihun Fran· 
o ,.. ..... , babamı ltltb IOY&da CleJi mye tiaarlwaeye 
-.dilderimi bırakarak enun atmafa blJatblar. 
•••iMia fittim. Kename Kwa Llkru iH lleai 10b-
klle .._,. bblk 1-latiyarhk la attı. 
aaJIUla haıhdaım. Arlr•-tlaa - Zanlh ainyora! Batmdan 
llİçİll ıittiiimi IMa de inimi· ıeçealeri dilflbam ... k7 bana çok 
10rchuL O bana yalnız ıel acı veriyor. B1111u y6z6ndea 
de.W V • bea de aittim. lite anhyenm. 
o ıllld-IMri bayat benim için - S.1111 V•-
•••••••••••• .. •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iki feci otomobil kazası - iki ölü 
Beş yaralı vardır -·-·-·· , l>la iki feci otomoltiJ kuua yetifea imüdı 11hlal otomohili 

o.w•ıls;. Biri Seferihisar yo- ile memleket butahanulne 
lamda cliien de S.&lali yolaacla getirilerek tedavi altma aha-
ola ot ... oWI bulan aetice mıtlanlır. Kamyeau idare eda 
matle iki yolcu &lmlf ye yedi tof6r nezaret albna alınuftır. 
kiti de atır ve hafif olmak Kamyoaclaki bet yaralı yolcu
lzere yaralanmıfbr. lana lilıhatJerincle mucilti en• 

Bu iki fea hldiaeden biri dip bir bal yoktur. 
yani Seferihisar yolundaki din lldeci bldise Salihli yolu ilze• 
sabah ıaat sekiz raddele- riade olmuıtur. Din aabah Sa
rinde olmuıtur. lihlidealwire..-ek. &zer• ha-

Seferihisardan f zmire ref- nket eda 5 N:b S-IQeli otoblall 
melde olan toför Seferihisarlı ne T~rıutiudu ~,...._teni 
H&aeyİDİD idaresindeki 19 au- M6nip adıacla bU' aeaç itin~ 
maralı kamyonda 5 yolcu ile tir. Bu otobllste yoluna dr'atle 
bir miktar ticaret eşyası mev- devam ederken Pınarbqı mev-
cutta. kiinde ıoförün idaresizliji y6· 

K .. yon biiyiik bir süratle ztınden çukura inmiş ve llura-
f zmi!e doiru KeHrken Narhde· da da yoluna ıekiı •etro ka-
re cıYannda yolun aai tarafı•- dar devam ettikten ıoara milt-
daki hendeie .. ~eniJaaiftir. bit bir ademe il• yuvar-

Kamyoaun onunde Ye tofö- lanmıftı. Otoia~e bulunan 
riia aaimda oturmakta olan yolcular çıilıklar kopararak 
Huu adında bir l'enç, kam- bairifmaia bqlamıılar ye ci-
yoaao uta devrilmea, ile al- vadan yetiıenleria yarclımile 1 

bna kalDııı ve beyni •e viıcu- kur-ulmuılardır. Ancak Tur-1 "'!,":' malıtelif yerleri par~: gutludan otobiiH biaen teni 
le -1 Ye zavalh çocuk ıkı bay Mlhıip •yaklan •e -cudu 
Mlrjlr :-:-.1 .Rl-A~"\ YU ... wıYaa ~· _.., .. ur. ezilerek nezften emlftllr. 
~ '-t yolcu ela ajlr •• Her iki bidiuln tahkikine ! 

hall -.tlwM yarala-tlar• de adliye Ye züata Y&11Jecl 
... _y...... •• ................ .....,. 

Bn. Naciye on bin liralık servetini 
Tayyare cemiyetine vasiyet etti •• 

Faikpqa maW.ancte ota• 
raa 111 kemiler Bay Talııliaia 
kansı bayan Naciye •1a an
katlan bay lalal •• c...ı•m 
yazıhaaeliD.le noter hazunı ile 
blltlln menkul Ye PJll •ea· 
kul mallan ile ltukUald _... 
duabnı Tanare ...U,.tlae 
terk •• vasiyet ebaiftir. Baya 
Naciye'aİ.11 kocuma birkaç ••· 
ne ince 300 bin lirahk bilylk 
ikramiyenin onda biri dlprek 
30 itin lira almqb. Bu lıami
yetli Tllrk kadımaıa iç evi 
ile ltankaclaki meYdaab Yardır. 

Tayyare ce~iy~~e vuiyet 
edilen miraı 10000 lira tahmin 
oluamaktadır. Bayaa Naci19Dha 
miraıçsaı bUhuunacbjuadq bl-
tihı lllİrul YUiyetl maciblace 
tayyare cemiJetine üatibl ..& 
cektir. 

Yardma ••-.tan ... 
J'll'l •lclafaam.claki blylk ... 
ieriai ahyu bayaa Naci,..m 
.. ,a..ı laareketi .. bbU .. 
~~--......__,:;( 

Yeni paraşütlerin 
ve bir balon trenİd 
tecrübeleri yapıldı 

Moskova, 29 (A.A) - l.ıe· 
ailen yDkseklikte ve paratat11 
1mllaaacak kimtcnin i~ 
olmaluızm pafafutu kencllliidt: 
den açan bir cilaazın tecrüLdi 
Leninırad tayyare meydanında 
muvaffakıyetle icra edilmittir· 
Paraıutçu Sybava 800 •etre 
yiikseklikte paraıudile tayya• 
reden atlamııbr. Paraıutuntldl 
cihaz 5,5 saniye hesabiyle kr 
rulmuş idi. Paraıut Zyltavenill 
iıtiraki el•akıızın tamtafl
edilmiı olan •aatte açılmııtır• 

MOSKOVA 29 (A.A) -
Dünyada ilk defa olarak lf 
kürreYİ balondu mürekkep 
ltalen trenin tecrlitHi yapd-
mfbr. Bu baloalar halatlarla 
birbirine l.ailaıuaıı idiler. S
aç ltalondaa ikw dokuz yllet 
Ye llç8ac6stl41e 525 ••tr• mai• 
kibı hacminde idi. Trende al
tı kiti buluauyortlu. Baloalat 
1400 metre yiikaekliie kaclat 
çıkblar. Orada iki paraıutÇll 
keadilerİllİ baleadaa qaiJ bı• 
rakblar. Gerek paratutçulat 
ve ıerek hiç bir hacli.e olmak
ıızın muvaffakiyetle karaya 
indiler. 

Mo•kova, 29 (A. A.)- K6k
tebel yilksek tayyarecilik •• 
pllnerİUI •ektelti profe.arlr 
riaclea Rutersouey iki ~ 
llir pllaer ile yeai bir dla,. 
açma •llddet rekoru te•İı et
ıaİftİr. Keadlai 26 ıaat 29 da• 
ldka hayada kalmııbr. 

Balkan pakb 
Ve Yunanistan 
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T eshir eden kadın 
Dullar!n generalı ile mülaka

hmız çok sürmedi 
Güzel kadına dikkatle bak- ruz dedi. Zira nereye ııirerse-

mış olacağım ki bu iflerde pek niz i"iriniz afyona ihtiyacınız 
fula incdmiş sayılmıyan Vilyam olacak. Kolenel T urneri bul-
bile kolumu ıliirttü. Gözlerimi mağa da bunlar memur edil-
tekrar ona çevirince dudak- miştir. afyon sabcıları ünifor-
lannda ıl.olqaa müstehzi, te- malı bir zabitten daha kolay 
beasümü ııörerek titredim. Hiç olarak size yardım edebilirler. 
bir lıidin karpsıada sıkılmı- Şüpbclerimin · mühim bir kıs-
yan, titrcmiyea Jak Bilboyu mı dağ'limışb. Dul T ehin bizi 
kwl dulları• geaeralı titret- ,.ıdatmıyacak, Kolon el T uroeri 
mişti. Bea bu dllfince içinde bulmamıza yaraım edecekti. 
iken HHİ.zliği o bozdu. Tatlı Yal1tız bu muammanın kafam-
IJir fİY• ile şunlan söyledi. da bir tiirlli çözemedijim aok-

- Geaeralım kim olduğu- tası Tedin Ye Çinli te,kilatla· 
ııuıu bana aalatb. Herşcyi bi- nn •e maksatla bu ite burun-
hyeru•. Buraya !tir maksadı !arını sokarak bize yardımda 
mahsusla ıeldiiiaizi de.. bulundukları işidi. Bu iş, anla-

Soara diqünlir 2"ibi oldu. dığıma ııöre. bizim zannettiii· 
Cevap vermek iatedijim halde mizden daha karışık bir iştir. 
çekiıüyordua. Bu tatuklujuma Bundan sonra kim bilir haıı-
kcadim bile hayrette idim. Bir fi batakhanelerde dolaşmağa, 
çecak kadar Hcerilui.z olmuı- Çinlilerin bin bir manevralarını 
hım. Acaba bu mqhu kadının karşılamağa meclıur kalacağız. 
şayuı dikkat olu pluiyeti Vilyam da dilenciyi andıran 
mi elimi ayafıaı baflamq bu afyonculara ıUvensizlikle bakı-
luauyordu. RomaaHk bakım- yordu. Bu Bakışlardaki şüphe-
dan bu kadının tahliliai yapa- yi sezen Çinli zabit bizi tat-
cak deiiJim.Ne de olsa onun mine çalıştı: 
sihrine tutulmUf &'ibidim. Dul - Baylar, bu dakikadan iti-
Tchin dllıüncesiaden uyanarak baren büyllk şefimizin himaye-
sözünüa arkasını tamamladı: si altında bulunuyorsunuz Ea-

- T edia ıneafaati beaim dişeyi kalbinizden çıkarın. Şu 
meafaatim demektir. Siıe va- dilenci kılıklı adamları her yer-
zıfeaizde yardım edeceiim. de a-örebilirsiniz. imtiyazlı mın-

Sonra elleriai ovuıturarak takada, en &'irilmez zannetti(i-
devam etti: niz yerlere bile oalar ıokulur-

Bütüa hazırlıklar yapılmıştır. lar. Vazifenizi bualardan daha 
Mulikat !turada hitam buldu. iyi kolaylaştıracak kinııe yoktur. 
Başımızı ei'•rek çadırd ... çık- Bet Çinli bizi tlikkatle sli· 
tık, Yolua keaannda bet kiti züyor, ditlerini ıröııterirccain• 
vardı. Zabit bizi onlara doiru sırıbyorlardı. Zabit kendilerile 
götürdü. Bualar dilenciıai, af- fÖrliftü. Bizleri tanıştırdı ve 
yon satıcılan mıidı ? yanlarıaa ıefinden aldıit talimatı onlara 
varınca zabit ltiılere d5aerek : teblii etti. 

Baylıır afyonu buıılardan ah- - S•nu vat' -
t••····················································································· 

Spor hareketleri 
Cuma günü Halkevi sahasında mek
teplilerin atletizm bayramı vardır 

Futbol heyeti toplandı B. takımlan muhteliti 
Ekzersiz yapacak futbol antrenörü geldi 

Bir mnddetten beri Halk 
•Tİ ıpor kolu tarafında• ha
zırlanmakta olu · mektebliler 
atlatizim bayramı öaümüzde 
Cuma irli•ü yapılacaktır. 

Alsancak Statyeaunda saat 
14 de başlayacak bu musaba
kalarıa tam bir iatizam ve 
mükemmeliyet içinde geçmesi 
için lizım a-elen tertibat şim
diden alınmaktadır. Yapılan 
proırama ııöre ilk musabaka 
saat 14 de kızlar arasında (50) 
metre kotu ile başlayacak ve 
bundaa ıonra sıra ile erkekler 
arasında tek adım 800, 100 
metre koşu, kızların 100 metre 
sürat ko,uıu, erkekler arasın
da :ıülle atma, küçükler ara-
100 X 4 bayrak ve yıne ayrı 
ayrı kızlar ve erkekler 
arasınd• 100 X 4 bayrak, 
ve erkekler arasında 400 
110 metre manialı koşu' disk 
atıaa 1500 ıactre koşular ya· 
pıldıktan sonra a-eçit resmi 
istiklal marşı ve aadaçma ya: 
pılacak ve ieriye kalan er
kekler ar:.sındaki 200 metre 
koşu ile cirid, yüksek atlama 
balkan bayrak müsabakaları 
yapılacaktır. 

Bu bayrama kız lisesi, kız 
muallim mektebi, kız sanat 
enstitüıü, Buca orta mektebi 
erkek lisesi, etkek JLualliO: 
mekte•i, Karşıyaka ve Karata§ 
orta mekteplerile sanatlar ti
caret ve ziraat mektepleri iş
tir~ k edeceklerdir 

Futbol •ntrenörU geldl 
Lik maçları ba,ıamadan 

evvel lzmirdeki futbolcuların 
çalışbnlmaaı için ıönderilmesi 
iıtenilen futbol antreaörü ara
dan uzun !tir zııman i"eçtikten 
sonra bir ay İzmirde kalmak 
fartile Ankaradan gönderilmiştir 
Antrenör burada bulunduiu 
bir ay zaman içinde muntaza
man fotbolculan çalıftıracaktır. 

Cuma maçları 
Evelki akşam toplanan fot

bol heyeti bu Cuma öilcden 
ıonra ıtadyomda yapılacak 
atletizm bayramını nazarı dik
kate alarak muhtelit ekzersi
zinin ve iki B takımının maçının 
halk sahasında yapılmasına ve 
diier iki (B) takımı maçının da 
sabah saat 9 ve 11 de Alsan· 
cak 111hasında yapıaağa karar 
vermiştir. 

Fikustüre ıröre Al.sancak 
Halk sahasındaki maçlar ye 
hakemleri, 

Alsancak sahasında 
Saat 9 da: Göztepe · Altay 

(B) hakem Küçük Mustafa Al
tınordu. 

Saat 11 de: Altınordu - İz
mirspor (B) hakem İsmail Göz
tepe. 

Halk sahasında 
Saat 9 Buca - Türlı:spor (B) 

hakem: Retat 
Saat 11: K.S.K • Şarkspor 

bakam Osman Altınordu 
Saat 17: (A) ve (B) muhtelit 

takımları ekzersiz macı. 
KAPTAN 

Bin doksan Lira olarak kabul etti cil ve~~iir::~t~a~:;m~::i~ia ;:: 
- Bn,Jcını/ı 2 ;,>ti .wılıi}ı de • 

şebbüslerden sonra ferahlıyacak 
o!ldan sonra daha 7000 liranın 
bu fasla ayrılmak temennisinde 
bulunduiunu söyledi. B•y Re
şat, bu paranın idman cemi
yetleri ittifakına spor işleri için 
bir yardım olarak ayrılmış ol
duğunu, bin liraya hiç bir vakıt 
spor sahası yapılamıyacağını 

Bay Muzaffer, spor sahası in
ıası meselesi için 1000 liraya 
daha 1500 lira ilavesini söyledi. 

Bay Ahmet Şükrü: 
- Biz sporcuları az \..alsın 

birbirine düşürecektik. Bu bin 
liranın aidiyeti cihetini karar
laştıralım c.edi. 

Bay Mithat; şehircilik bakı· 
mından fakirlere yardım işleri 
yarım yamalak yapılırken, bu 
kadar mahrumiyet içinde çır

pınan belediyenin spor işleri 
için, sahalar için on binlerce 
lira vermeği biraz hayalperest· 
lik addediyorum. Bu bin lira 
aporculanmızı tatmin edecek 
bir rakamdır. 

Bay Suat; vaktile apor işle
rinin başında bulunan bay Mit
hat ıporculuğun ne demek 
olduğunu bilirler. 

Sporcuların bir nevi baldırı 
çıplak sayıldığını (böyle bir ka
naat yoktur seıleri) inkılabın 
gençlikle kain> olduiuna göre 
yapılacak yeni tetkilit için 
parti ıenel kurultayında veri
lecek kararlardan ıonra her 
yerde belediyeler tarafından 

beden terbiyeıi mekteplen ya· 
pılacağını, bu mekteplerde kız 
ve erkek binlerce talebenin 
çalıtacairını, çocuk yuvasına 19 
bin lira veren bir belediyenin 
on binlerce gencin devam ede
ceii bir spor alanına fedakar· 
lık yepmak lazımgeldiğini söy
ledi. Başkan meselenin tenev• 
1'iir ehni~ olduğunu, İzmir 
belediyesinin sporculara olan 
yardımının yalnız spor sa
haları meselesi olmadığını, 
Parkların, spor sahası yanında
ki mezarlıktan mühim miktar
da araanın ilavesi 2"ibi para 
ile ölçülemiyecek derecede 
mühim yardımlarda bulundu
ğunu, yangın yerlerinde kül
tür parkı içinde yapılacak ye
ni ve büyük saha için de ha
zırlıklar yapılmakta olduğunu, 
komisyonca yaptırılması düşü
nülen ıpor sahaları için plaa
lar hazırlanmağa başlandıiJnı 
istikraz parası i~inden 150 bin 
lira ıibi bir ferahlık temin 

edilirse 5000 - 7000 liranın 
a-ençlik işleri için ayrılımda 

meclisin hiçbir mahzur ıörmi
yeceğini söyledi. 

Müzakere kifi görüldü ve 
bütçedeki bin liranın da idman 

cemiyetleri merkezine verilmesi 
onaylandı. 

Halkevine beş bin, hayır 

cemiyetlerine bin lira verilmesi 
muvafık görüldü. 

Zührevi hastalıklarla müca
dele işleri için dispansere iki 
doktor yerine bir doktor kabul 
edilmesi hakkında doktor bay 
Sami Salibin teklifi üzerine 
başkan izahat verdi. İki dok
tora ihtiyaç bulL nduiunu bil
dirdi, o ıekilde onaylandı. 

Çocuk yuvası masraf bütçesi 
görüşülürken bay Mithat vefi
yat vaziyetini sordu. Başkan: 

bu yıl yüzde yirmi olduğunu, 
geçen yıl yüzde 21, evYelki 
yıl da yüzde 40 oldujunu ço
cukların iyi bakıldıklarını, fa
kat şurada burada bırakılan 
çocukların ekıeriıinin irsi bir 

hastalığı hulunduj'unu, uzun 
zaman ııidasız bırakıldıktan 
sonra yu ya ıolıııdıklıın için 
bunun da çocuk sağlıj'ı üze
rinde mühim bir amil olduğunu 
bildirdi. 

Bay Sami Salih. bir yılda 

kaç çocuk alındığını, kaç ço· 
cuk bakıldığını, hesaba ıöre 
çocuk başına 375 lira ilaç mas
rafı düşmesinin bir hadise te
likki edilebileceği11i, çocuklara 
ana südü temin edilmesini tek
lif elti. Bay Lütfi; bir çocuk 
doğum evine ihtiyaç bulundu
ğunu söyledi. 

Bay Hamdi bütçe encümeni 
ııamına izahat vererek encü
menin mahallinde de yaptığı 
tetkikte iaşe itinde bir aı isaf 
gördüğünü, persunel ve bakım
dıı fazlalık ıörüldüğlinü, fiatın 
fazlalı(ının sebeaini, Yuva dok
toruna sorduk: 

- Bi:ı:e ekseri çocuklar ölü
me mahkum vaziyette ııeliyor
lar. Şansları neticesi tüberkö
lin ve başka türlü hastalıklarla 
malul olarak geliyor! r dediler. 

Buradan yapılacak ekonomi 
ile orada bir çocuk oeflı:at do
fı'um pavyonu yapılmalı, buna 
imkan olmazsa balo ve saire 
ıuretile hamiyyet erbabının 
yardımile yapılmalı. 

Bu doğum evinde doiuracak 
kadınlar; hiç olmaıaa çocukla
rını böyle ıokaklara bırakmaz
lar ve biz de aağlam çocuk 
elde etmiş oluruz. Fasıl reye 
kondu ve onaylandı. 

Bay Lütfü hava gazı işi hak
kında izahat istedi baıkan iza
hat verdi : 

- Altı kitilik bir komisyon 
teşkil edildi, tesisat görüldü 
mukavele tetkik edildi. Şirket; 
bu defa ill.t tekliflerine aykırı 

bazı tekliflerde bulundu. Biz de 
bu tekliflerin ilk defa yapılma
dıiını bildirdik. Henüz cevap 
vermediler. Gelince meclis ha
berdar edilecektir, dedi. 

Bay Mithat; ıirketin hava
gazı fabrika ve tesiaabnı fev
kalade olarak ihmal etmekte 
olduğunu, bu giditle belediyeye 
geçtiği vakıt fabrikanın hiç 
kullanılmıyacak bir hale gele
ceğini söyledi. 

Bay Hamdi; fabrikanın ar
sasının üzerinde direktöre ait 
bir bina bulunduğunu, bu mes
elenin de halledilmek üzere 
olduğunu, iki yıl evvel bütçeye 
ocakların tamiri için 10000 lira 

konduiu halde bu para ile ta· 
mirat yapılmadığını, fabrikanın 

kullanılacak bir halde devri 
lazım ieldiğine iÖre bu para
nın da devrini istediklerini, 
şirketin 5000 liraya razı oldu-
junu, saatleri11 devri mesele
sinden ihtilaf !tat iÖsterdiğini 
saatların alat ve edevat me
yannında devri istenildiğini 

ve şirketin bunları devretmek 
istemedijini, komisyonun sa
atleri istemektemekte ısrar 

ettiiini, netice itibariyle de 
kullaııılmış saatleri istedikle
rini son zaıııanda Londra' dan 
ielen cevap üzerine ihtilasın 
celbi için Nafia bakanlıirında 
tetkikat yapılmakta oldu&"unu, 
söyledi ve şirketin ocaklar 
tamiri için 10,000 lira kabul 
edildiiine ıore tehsisatin fazla 
muhtaç tamir bir halde bu
lunduiunu, bu paranın isten
mesinde israr edilmesini tek
lif etti ve bu teklif onaylandı. 

Bütçedeki açıjı kapatmak 
için muhtelif masraf fasılların
da• tenzilat yapıldı. Muhase
beci bay Sami izahat verdi. 

Açıfı'ın 73 bin lira olduğunu, 
mezbeha iicretinden, un fabri
kası istimlkk bede\iııden lae
lediyc bank.uı hissesinden, 
cumhuriyet bankası hissesinden 
81 bin liralık bir tasarruf temin 
edilmekte olduğunu söyledi. 

4372 liralık farkın müımer 

bir işe tahsisinin Başkaa mu
vinliği tahsisatına karşılık gös
terilmesini bay Suacl teklif etti 
Bay Mitat, az bir tahsi at bu
lunca mal bu!mu~ mairibi gibi 
bereket edil ek istendiğini 
başkan muavinine ihtiyaç ol
madıiını; bu paranın maliyeye 
verilmesi liiıımgelen on bin 
liralık vergile karşılık ıöste
rilmeıini teklif etti. Ba.lı:anla 
görüştüğünü, bütçe darlığı 

va:ı:i yeti ıebe bile ba,kanın iste
ği!e iş otoınobili için 2600 lira 
konmasını muvafık ııiirü(ünü, 
Başkan muavinliğinin a-elecek 
yıle bırakılına•ı doğru olacağı· 
nı, 18 iuıza ile başkan muavin
liği ihdasi için verilıııit olaJJ 
takririıı rkaclaşlar tilrafından 
geri alınmasını, bay Mustafa, 
mevzııubahs olan şehir halkının 
itlerinin görülmeıi oldu{unu, 
başkanın daha fazla ra11dıınan 
~erecek bir lrale ırelıneai lazım 
ieldiğini, başkan muavinlij'İne 
muhakkak lliıum olduj'unu 
söyledi, 

Başkan izahat verdi 
- Benim için itten yılğınlık 

nıeıelesi mevzuubıhs dt:ğildir. 
Bundan sonra de hutalık ol
madıkça olmıyacaktır. Dahiliye 
sayın bakanının bunun kat'i 
lur:umunu söyledikleri l'İbi bu 
lizlmdır, Fakat ben hiç bir 
zaman bu lüzumu ileri sürme
dim. Arkadaşlarım hepsi vazi
yeti yakından müdriktirler. Bu
raya ııelen esbabı mesalihin 

işlerini yıpıyoruz. Şunu da itiraf 
etmek lazımdır ki ıünün birin
de bu enerjinin erimesine im· 
kan yoktur. Baıkan en küçü
iünden en büyük işe kadar 
didinmek mecburiyetindedir. 
Dört yıldır temizlik itfaiye 
ve diğer itlerde teftişsiz bıra
kılan günlerde makinenin ak-
1adığı görülüyor. Bu müteessir 
olunacak bir hadisedir, dedi. 

Kanun ve kararname itleri
nin birer prensip ifi olarak ta
kip edilmesi lizımgeldi&"ıni, if· 
lerin artmakta olduğunu, takip 
ve intaç edilmekte bulundu
ğunu, burada şahısların muvak-

kat olarak çalııtıklarını, fakat 
meclisin ve encümenin karar
larının ıistem ve prensip olarak 
takip ve neticelendirilmesi icap 
ettiiini. şehir hududnnun 27 
kilometre olduğunu, Gençlik 
teşkilatı işleri de nazarı dik
kate alınırsa işin ehemmiyeti
nin tezahür edecejioi ıöylecli. 
Yaptığı işler hakkında izahat 
verdi. Teftiş için iş otomobili
nin kafi ielmediği, hasta olun 
caya kadar çalışacağını ıöyledi. 
Bııy Suat; batkan muavinliği 

için bıitçeye 5000 lira koyma• 
ıaak yüzünden bir çok iflerin 
aksayacı&"ını söyledi. Müzakere 
kafi görüldü, 225 lira ücretle 
bir başka'l mua•inliii ihdası 
teklifi reye kondu ve ekseri
yetle kabul edildi. 

Direr fasıllar da okunarak 
kabul ~dilip onaylandıktan son· 
ra bütçenin heyeti umumiyesi 
tayini esami ıuretile reye kon· 
du ve 21 reyle kabul edilmiştir, 

Masraf bütçesinin yekunu 
1,019,090 liradır. 

Meclis buıUn devreain son 
toplantıaını yapacaktır. 

makta devam ediyoruz. 
Birisci Karataş tramvay cad 

desi 144 numarada Slileymaı 
ve çocukları Adamo~lu, ıneın 
leket hastanesi Arap fırın 
caddesi 376 numarada A.şı~ 
baba A.ııeııkadal, Tilkilik Na· 
m;ız~j.h 1 numarada Necmetti~ 
Afıkka~ı, Hacı Mahmut ma· 
halini Beyler sokak 21 numa· 
rada Fatma A.kcanbaz, Fatıb 
mahallesi Mehıııedağa •okalı 
18 numarada Hasan Şadi Al· 
tan, Birinci Asmalı Mescit 8 
numarada Leon Abaaazara, 
Karfıyaka Muvaffak S. 49 Nu. 
Ali Esat .Alcmen, Gaziler ma· 
hailesi Ziba sokak üç uuma· 
rada Bevzer Agranati, ilçüncil 
Karataş 120 nunıarada Mustafa 
Arözcan, Katip o&"lu Münzevi 
sokak on bir numarada İsmail 
Bahtsız, İkinci Sultaniye Vasıf 
efınlli sokak 53 numarada Hü
seyin İlhami Pifk; n, İkincı 
Mahınudiye Molla Ahmet ıo· 
kalı 23 nuınarada Hüsnü Berı 
Kalafat mahallesi 314 numara· 
da Recep ve çocukları Baştunç 
Donanm~cı mahallesi 17 No.dı 
Kemal Daidelen,cedit mahıllcs: 
Uzunimam sokak 29 numaradı 
İsmail Destan, Memduhiye ma· 
hallesi Çoı lu sokak 1 numara· 
da Ahmet Dalıın, berber Oı· 
man ıokak 15 numarada Ha· 
bip Deni:ı:eri, Orhaniye mahal· 
lesi Maldere ıokak 59 numa· 
rada Hasan Debebeç, K. S. K 

kulübünde tahsildar Hüseyim 
Erduman, Yapıcıoğlu Hacı AJ, 
efendi caddesi 235 numarada 
izzet Eryıldız, Odunkapı ma· 
hailesi 1 numarada Mehmet 
o&"lu Osman Erıövün, Bua 

yukarı ıııaballe 10 numarada 
Halil Era-el, Göztepe Abdülle· 
zel ıokak 9 numarada Asın 
ve çocukları Eden, Üçün· 
cü Karataf Halil Rifat pa· 
Paşa caddesi 319 numaradı 
Dehin Varaş, kahramanlar şe 

bitler caddesi 6 numarada Al 
Vurel, kalafat mahallesi büylil 

camgöz sokak 39 numaradı 
Hayri Vardaroğln, Orhaniy• 

mahallesi uluyol solı:alı: 11 nu· 
marada M. Ali uyıan, Mira! 

mahalleıi servili sokak 99 nu 
marada Hüseyin Undurucu, ha· 
cı İbrahim mahallesi kı:ı: Hasar 
sokak 16 numarada Ali Rizı 

Uzunca, Abdullah efendi ma· 
hailesi 50 nuıııarada Şabaa 

Urıur, Tepecik mahacir sokak 
19 numarada Talip Şivikel hacı 
Hasan oteli İlyas Vassaf Şen
ııör, Karataş Katip zade sokak 
12 numarada Lütfiye ve ço· 
cuklan Pedük, Bornova büyüle 
cami sokan 76 numarada 'ru
suf Pilavtepe, Tepecik Celale! 
sokak 15 numarııda Osman 
Otmav, Buca yukarı ma 
halle 44 numarada Süleyman 
Akver, Hamidiye mahallesi 
360 numarada lbrahim Özlük 

' Y olcuşlu sokak 9 numarada Ali 
Vehbi Oran, Şehitler Sepetçi 
sokak 15 numarada Hamdi 
Ovat, İkinci Mahmudiye ma

hallesi Emirahaet ıokak 1 nu· 
marada Bavbek Opcin soyadın ı 

almışlardır. 

Gümrük ve inhisarlar 
Bakanlığının yeni bina~ 

Gümrük ve inhisarlar bakan
lığı Ankarada yapılacak inhi
s.ırlar genel direktörlüjü bi· 
naıı için Kamutaydan 100 bin 
liralık tahsisat istenmesi hak
kında bir kanun projesi hazır· 
iamı,tır. 
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Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu No.27 
1 - Ô:ı: Türkçe k&Jderdea ııelen aöxlerin kartısıu (T.Kö) heldefi (alimeti) konmuıtur. Bunlarm ber biri halckında sırası ile 

u:ıımanlanmızın (mutahauıs) yaxılannı ruetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan kartılıklann iyi ayırt edilmesi için, ııerefine röre, Fransızcaları yaxılmıt, aynca öraelder de konulmuştur. 
3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin buiünkü işlenmit ve kullamlan ıekilleri alınmıttır. ASLI AK olan HAK, aslı UGOM olaa 

HUKUM, Türkçe ÇEK kö~k-ün•d•ellln~ıilııeiıiıleıiılniıııilŞiiiEiiKıiiiiiiLiııllgiiiiblii. _______________ _ 

Meram - Meram (T. Kii.) Solicle, rHiatant Mistara - Çizıriç pılı 
Merkep (Rükup'tan)- Bnut 

1 

Metin - Berk, Pekin - (Fr.) Miamar - Çivi Mucibiace - Gereiince, ya-

Meraret - Acılık Methetmek 1 Öimek Mişvar (Bak: minval) • Muei!J olmak - Gerektir- No."37., 

Meraaim - Tllren Metot, uıül- Yönte•, uaül- Miyan - Ara mek •ı-----------------··-----..ı•• 

Tai·ihi Tefrika 

• Merasim (Etki! anlamına) - (Fr.) Methode Miyar - Ayıraç Mucid - Bulma• - (Fr.) la-
Şokiller Meva - aanaak Mizaç - Huy, doia venteltr 

Merbut - Baib Me-.eddet - Doıtl•k Mizah - Mizah (T.Kö.), p- Mucir - Kirahyaa 
\ Merbutiyet - Bailılık Mevaşi - Davar !enek Mucize - Taaıı 
~ Mercii ait - BatYurak Me-.ç, ıııe-.ce - Dalga Mi:ı:an - Ölçek Mudarebo - Dllfüt 

Örnek: Her it mercii aiıiin.le Me-.cuıl - Olan, -.ar Mizmar - Düdük Mudarebe etmek - Dllfüı-
Jlrülebilir - her it kendi !tat· Mevcudiyet - Varlık Muabhir - Yoracı •ek· (Fr.) Se battre 
.... aiıada ııörüleltilir. Ademimevcudiyet - Yok- Muacciz, müz'iç - Sırnaşık, Mudhik - Gülünç - ( Fr. ) 

; Merci - Er lıık - (Fr.) Non-existance aıkıcı - (Fr.) lmporton Comique 
Merdane (yaraç adı)-Yu-.gu Mevduat, tevdiat - Konum Muadat - Dü ; manlık' - (Fr.) Mudil - Çaprqık - ( Fr. ) 
Merdlimııiri:ı: - Y alkız Mevhibe - verııi laimitie Difficile 
Merommet (bak: Tamir) Me-.'idi mülikat - Bulcay Muaddel - Deiişlek - (Fr.) Muıraddi -
Merpp, •ııtalııer - Goçkil Mevıza - ÔK'üt Modifie siali 

1 

Besleyic:i, bo-

Merhale - l - Koaalc, 2 - Mevki - Yer, orun Örnek: !skin kanununun Muııalata - Şaıırtmaca, ya-
Yüirüm Mevkii iktidar - Erke - (Fr.) muaddel maddesi - Yurdlaştır· nıltmaca 

Merha•et - Acıma Pou-.oir ma kanununun deiişlek mad- Muıranni - Şakıyan 
Merhmet otınok - Acımak Me-.kif - Durak, uğrak ılHi. T eıranni - Şakıt 
Merhametli - Acır Mevkuf - Tutak Muaddid ( heaab makinesi , Tegaani etmek - Şakımak 
Merha•eiıiz - AC&lllu M"vkut - Devre!, çailık kontör ) - Sayaç Mugayir - Uymaz, kartıt-
Merhea - S\irpç Mevlid - Doğum yeri Muadil - Dendet - ( Fr. ) (Fr.) Contraire 
Merbun - Tuhık, tuhıhı Menuk - Oojru, belfCİD Equivalent Muııayeret - Uymazlık, kar· 
Rebn - Tııtu Mevt - Öllim Örnek: Bu sözünüz beace ııtlık • (Fr.) Correıpondaace 
Morkad - Tlirbo (T.Kıs.) Me-.ta - Ölü itaba muadildir - Bu aözünü:ı: Muiber - Gücenik - ( Fr.) 
Merkaı - Merkaı (T.Kll.) Mnzu - Konu - (Fr.) Su- beace danlmaya dandqtir. Fiche, coatrarie 
Mer'i - Yürür jet, objet Muaf - Bafıtık - (Fr.) Ex- Muililı: - Çapratık - (Fr.) 
Mer'iyet _ Yürürlük Mevzu• - Tartılı, ölçülü empt Oltıcur, complique 
Moraoi - Ahç Meyelia, temayül, Mayi - Örnek: Gümrükten •uaf - Muhabbet ( atk, HTda ) -
Marsa - Koy, liaan Efilim · Gü-nrükten baiıtık. SeY(İ, aık 
Mersiye - Aiıt Meyletmek - EK-ilmek, akın- Muafiyet - Baiıtıklık Mulaabere - Duyuldaııaa, 
Menus - Bork mak Muaha:ı:e - Çıkıtm• - (Fr.) yazıt••· (Fr.) Correapondaaco 
Mertebe - Ata•• Meymenet, yümüa ·- Yliıa, Reproche Muhabere - Aytar - (Fr.) 
Mesadat (Bak: Saadet) ujıır Muahaze etmek - Çık.ıfJD&k Correspondant 

• Mesafe - lrıklık - ( Fr. ) Meyus, valimit, wa-.mit - Muahede - Andlat•• Mahaceme - Üıüt••, öcüı-
l>istance Umutsuz Muahhar - Soara - ( Fr. ) ae • (Fr.) Attaque 

Mesaha - Ölçüm Meyyal - Eigin Postericur Muhacir - Gllçmea 
Mesaha otmek - Ölçmek Mezak - Damak Mualece - hiç Muhadaaot - Dostluk 
Mesai - 11, çalıt•a Mezar, kabr, me .. fea - Ka- Muallik - Bırakılmıf, asıda- Muhafaza etmek - Göze-
Meaame - Gözonok, delço bır, ain (Fr.) En suspeu aak, saklamak, banıaak, ko-
Mesdu .. - Kapalı M11zlıaalıaa, salhaae - Kesim- Muallikta bırakıaak - A•ıda nuvak, gözetmek - (Fr.) Garder 
Misal - l•sel ( imselmek- lik, kanara bırakmak eonaorvor, proteıror 

ton), misal, ilmek Me:ı:buh - Bojaıla•mıt Muallim, müderriı - Öiret- Mubafaıai ıilküt atmak -
Meseli - Nitekim, Clr11afi, Mezbuhane - Boğazlanır· men Smup durmak, suaıaalc 

mesela casın Muallim mektebi - Ôi'ret- Mıdıafız - Sakmı•, bekçi, 
Mesele - Sorum, i~, mesele Me:ı:bele - Çöplük, süprln- men okulası muhafız (Bak: muhafaza) - (Fr.) 
Meserret - Seviaç tülük Orta muallim mektebi - G~rde, ııardien 
Meshur - liiyülon•İf Mezcetmek - Katmak, ka- Orta öiretmen okulası Muhakeme - 1 - Ökme, -
MHil, aazir, tabib, mlita· rı9tırıaak , Yüksek muallim mektebi -

bıh - Boazor Mezeaıaet (Bak: zeıa) Ytiksek öiretmen okulası 
Me <ire - Gozek Me:ı:kür - Adı ııeçen, ayı- Muamele - 1 - Eyleme, 2 -
Meskea (Bale: Haae, ikamet- tılaa Davraama, hareket, 3-iı, alveri 

gih) - Otru, konut • ( Fr. ) Mezmum - Çirkin, kötü Ôraek: 1 - Gümrük •uaıae· 
Habitatioa, domicile, demeuro Mezraa - Ekelıe 

Meskenet - Uyuntuluk Me:ı:ruat - Ekin, ekialer 
Meskut goçmok - Suı ıı•ç- Me:ıua - l - izinli, 2 - Çık-

•ek mıı 

Meslek - Ertik. (Fr.) Car- Ôraekler: 1 - Üç ııün me-
riore zunsunuz - Üç ırün i:ı:inliaiaiı. 

Mesmu - 1 - Duyuk, 2 - 2 - Galataaaraydin mezua 
Dialoair bir ııenç - Galatasaraydaa çık-

Örnek: - Meımuata naza- mış bir ııenç 
ran - Duyuklara röre. Mıntaka - Kutak, çavrek, 

2 - Sözü mesmu olaca(ı ıaaııay, böli• 
clerkirdır - Sözü dinleneceii Miffer - Batlık, tulıra, 
bellidir. hölll'e 

Mesned, destek - Dayanak Miad - Yakıt 
Mestur - Örtülü Miif er - Başlık, tulra 
Mesul - Soruk, soravlı, yü-

kümlü - (Fr.) Responaable 
Mesuliyet - Sorav 
Mesuliyetli (iş) - Soravlı 
Mesut Mutlu, bebtiyar 

(bahtı yar) - (Fr.) Heurcnx 
Meşal e - İşınak 
Meşcer , meşcere - Aiaçlık 
Meşiale - İş , iş iÜÇ 
Mefgul etmek - Oyalamak 
Meşgul olmak, ittigal et -

mek - Uiraşmak 
Meşher - Serii - (Fr.) Ex· 

position 
Mcşhun - Dolu 
Meşhur - Ünlü, taaın•ıt 

belırin , angın • (Fr.) Celehre ' 
M.,şime - Dölyatarı 
Meşreb - Gidif 
M"eşrubat - içecek 
Meşrut - Şartlı 

Meş'um, menhus - Uiunu:ı:, 
fOm 

Meşveret - Daaışım 
Mety - Yürüıae 
Meta - Mal 
Metanet - Pekinlik, berki 

.tirenim, sailamlık - (Fr.) Soli
~. resistance 

Mibmnaa - Konuk 
Mihaet - Çile 
Mihr - Güneş 
Mikyas - Ölçek, 
Miladi - Doium, 
Millet - Ulus 

kıyaslık 

dojumyıl 

Minırayri kasdin, biiayri lı.aa-
din - lstemiyerelr, irdeai:ı:ce 

Mink"r - Gaıra 
Minnet - Minnet (T.Kö.) 
Minval - Gidiş 
Miras - Kalıi 

irs - irs (T.Kö.) 
irsi - lrsii 
Miralay - Albay • ( Fr. ) 

Colonel 
Mir'at - Ayna 
Mirfak - Dirsek 
Miri - Beylik 
Mirsad - Bakıt 
Misafir - Konuk 
M.sak - Pakt (T.Kö.) 
Misal - Örnek 

··Mis' :ua - Sık•a 
Misi~ - Itır 
Miskaİi ,.- Burııu 
Miskia -! Uyuatu 
Misi - E4• kat 
Miama - laitlik 

ıaelitını sadeleştirmeliyi:ı:-Güm

rük eylemeleriai sadeleştirme· 

liyiz. 
2 - Boa kartı eyi mua

mele etmedi - Bana kartı eyi 
davranmadı ( iyi hareket et
medi). 

3 - Borsa muamelitı - Bor1a 
alveriıi 

Muamma - Bilmece - (Fr.) 
Eniııme, devinette 

Muanaka - Samıq•a • (Fr.) 
Accolade 

Muunid (anud) - lnadcı -
(Fr.) Tetu 

Muaraza - Çekitme - (Fr.) 
Dispute 

Muarefe - Bilişme, tanıtm•· 
(F r.j Connaiasaace 

Muareke - Tepeletme 
Muarız - Kartın, kartıtçı -

(Fr.) Oppo1ant 
Muarra - Arı, beri 
Muasır, hem:ı:eman - Ça(

daş - (Fr.) Contemporain 
Muattal - Batıl, itle•e:ı: 

(Fr.) lnacti 
Muattar - Hırlı - (Fr.) Par

fume 
Muvazaa - Deiif tokuş 
Muavenet etmek - Yardım 

etmek 
Muavin - Yar, yardımcı 

Muavveç - liri büirü, ei
rik, dolambaç, cirim - ( Fr. ) 
Courhe 

Muayene - Bakı - (Fr.) Exa-
men 

Muayyen - Belli - (Fr.) Do-
termiae 

Muayyeaiyet - Bellik 
Mua:ı:zam - Anıtaal, ıılu 

Muaz:ı:a:ı:, aziz - Sevgili 
Uubarek - Kutsal · · · ·- · 

Raiıonnement 

2 - Durut•a - {Fr.) Juıro
ment 

Muhakeme etmek - Ôkle-
mek, durutmak - (Fr.) Juırer 

Muhakkak - Besbelli, bayık 
Muhal - İmklnsız, olmaz 
Muhaliıat (Bak: Hulus) 
Muhalefet - Ayrıı - ( Fr. ) 

Opposition 
Muhalefet etmek - Ayrıt· 

mak - (Fr.) S'oppoıar 
Muhalif - Aynıık - ( Fr. ) 

Oppose 
Muballed - Kalıt 
Muhallil - Eritir - (Fr.) Dis

sol-.ant 
Muhammin - Oraacı - (Fr.) 

Expert 
Muhavere - Yazılı 
Muharrik - Elebaıı itki -

(Fr.) Proaoteur, moteıır 
Muharrir - Yazar, yazmaa 
Sermuharrir - Baıyazar 
Muharriş - Tırmalayıcı az-

dırıcı - (Fr.) lrritant ' 
Muhasame - Yailık - (Fr.) 

Hostilite 
Muha1ara - Kuıatma - (Fr.) 

Si ere 
Muhasara etmek - Kuıat

•ak • Aasieııet 
Muhasebe - Hesaplaşma, 

••iıt 
Muhasebeci - Saiııman 
Muhasede - Günüleıme 
Muhat - Çevrili, çevrik -

(Fr.) Entoure, encercle 
Muhatab - Aytıc, aytınc· -

(Fr.) lnterlocuteur 
Muhataba - Aytııma - (Fr.) 

Converaation 
Muhetara (Girive) - Aııt -

(Fr.) Peril, impaaae 
· Muh•vere - Konu,ıaa 

Muhayyile - Sanay - ( Fr. ) 
1•aırination 

Ômek: Muhayyilesi Tisi bir 
muharrir - Sanayı ıceniı bir yaz-
•an. 

Pol sarayda tertip edilen 
Bir suikastla öldürüldü 

Birinci Pol'un bu latifosiai çen kapıda bulunuyorda. 
Danimarka elçisi alaylı bir Ayak aeıleriaden ıüphelo-
mektupla hükiimetine bildir- nerek bir paraYaa arlıasıada 
ıniıti. Bu msktupta nasılıa im- ııizleadi. Suikaatçılar odayı alt 
paratorun eline ieçti. Çar, üst ettiler. İmparatorun yataiı 
ıefiri nezdine çaiırdı. Çok aıcalc olduiuna ııöre, diier da-
biddetli idi. Yeriade duraaı- irelore kaçtıiıaı zaaaetmitlordi. 
yordu. Danimarka elçisi kabul Hatta ıuikaatın akim kalmaaı 
salonuna rirince lceadisin to- muhtemeldi. Bu aırada içleria-
katlıyacakmıı ribi üzerine yü- elen biri büyük paravaaa arka-
rüdü. Petroll'ad'ı 24 saat zar- aında titreyen Polu buldu. Çar 
fında terketmcsini istedi. Bu fena halde korkıauttu. Kartı· 
hadise Rusya ile Danimarka aıadaki adamın ayaklarına ka-
arasında ırürültülü bir .. ava panarak hayatına kıymamaıını 
halini aldı. yalvardı. Serbest bırakılırsa 

Birinci Polun saltanat devri, saltaaattan çekilerek hayatını• 
Rusya için binbir diplomasi aon ırünleriai bir manastırda 
hidise devri sayılabilir. Bu hi- ııeçirec.(iaiai ıöyı.Gi. Çarı• 
diselerin çoiuna imparatoru• ııöz yatları, suikastçıyı yumu-
çıliınlıkları ıebebiyot vermekte t•tmıı ııibiydi. Fakat cliierleri 
idi. Oilunun mahiyetini her- yetittilor. Biriaci Polu ayafın-
kaıten iyi bilen ikinci Kate- dan çekerek boynuna !tir ilıaok 
riaa bile: "Bu deli imparator ııeçircliler. İlmaii bütüa kuv-
olduiu i6n Rusyaaıa lııaıına vetlerile sıktılar. Pol bir dakika 
ıolecek belaları düşünüyorum.,, soara cansız bir ceset haliae 
elerdi. re idi. 

() devirde İnııilterenin Pet- Erteai ııüa, resmi ııazeto 
roıırat elçisi olan zat, hatıra- bu auikaatı ıizlecli. Çarıa 
bnda, Biriaci Polclaa bahse- bir kalp Hktesinden öldü-
dorken diyor ki: "Dü:r.ceai, Pol iünü ilia etti. Fakat hu 
hir çılgındır. " Çarın huauai vakaya ıahit olanlar Çarıa 
doktoru RoırerHn bile ltu ka- mukavemet •ırasında toktlan-
naatını izhardan çekinmemiftİ. dıjıını, göz altında yed.iri yum-

Blitün arkadaıları arasında ruklarclaa morluklar peyda ol-
Çarın kabaca hareketleriae •• durun ili't'e ediyorlar. 
ru:ı kalaa yüksek rütbeli bir Bazı tarihçiler bu cinayette 
zabit: "Bir delini• hareketle- Biriaci Polun orlu ıırandük 
rinden müteeuir olmaa., aö:ı:- Alekaandrıa da parmaK-ı olılıı-
lerile hissiyatını meydana koy- (unu iddia ederler. Bu iddia 
•uftu. tenik edilmit dtiildir. 

Birinci Polun ölUmU Babasıaın ölüıaü üzerine 
Birinci Polua hayatına aiba- Pomaaofların tahtına çıkan 

yet veren ıuikast bütün kuY- biriaci Alekaandr ıuikaatçılann 
-.etini imparatorun çılgınlıkla- faaliyetinden, hazırlaılıklan clar-
rıadan almakta idi. Suikastçılar heden haberdar mıydı ?Yahut ta 
Rus v anın bir deli eliade feli- bu suikastı bizzat mı hazırla-
katten felakete sürükleaeceii- ıa19tı , bilinmiyor. Şurası •u-
ne kaai olmuılardı, Halkın ab- hakkak ki saltanatı ele abaca 
dalca emiraaaelere, Çarın kap- suikastçıları meydana çıkartmalı 
rislerine daha fazla boyun ei- ve muhakeme ettirmek ıçın 
mei• tahammülü kalmadıiını hiçbir toşeblııüıte hulunıaamıt· 

br. Babaaıaın ölümü kendiaine 
söylüyorlardı. Bunlar suikaab 

haber v•rildiii zaman da bu 
muvaffakıyetle baş~rmak içia haberi protestosuz, heyecanaız 
saray içiade de istedikleri karşılamış, tahta çıkıaaktaa 
yardımı buldular. Bir ırece mütevellit sevinci kalbinde on 
imparatorna busust apartmanı- küçük bir keder ckıymadırıaı 
na ırirdiler. Çar bu ıırada ıöatermiye kifi ırelmittir. 
lıaparatoriçanın dairHİae go- - Sonu v.ı -....................................................................................... 

Muhayyirül'ukul (lak: Ha- kınııan - (Fr.) Reıerv• 
rikullcle) Mubtetem l Bak: Debdo-

Muhbir - Duymaç hali) - Görkemli - (Fr.) Poıa-
Mubib - Sevdik, dost peux 
Muhik _ Haklı MuhtoYi - Kavrıyan, kaplı-

Muhit - Çevea 
Muhkem - Berkem 
Muhnik - Bojıucu 

• 

Mubrik - Yakıcı· ( Fr. ) 
Cauatique 

Muhtaç - Muhtaç (T.Kö.) 
Muhtasar - Kısa, kııık -

(Fr.) Rcsume 
Muhtasaran ( icmalen, hula

saten) - Kısaca • ( Fr. ) En 
resume 

Muhtazir - Can çekiten • 
(Fr.) Aıroniaant 

Muhtelit - Karma - ( Fr. ) 
Mixte 

Mubtefi - Saklı, ııiı.lennıiş 
Muhtekir - Vurıruncu 

Muhtel - Bozuk - (Fr.) De-
range 

Muhtelif - Türlü 
Muhtellişşuur - Aklı bo:r.ulc~ 

(Fr.) Ailene 
Muhtemel - lktimalli, olası, 

olsa rerck 
Muhterem - Sayın 

Muhteri - Bulman 
Muhteris - Y arıılı, hırslı -

(F r,) Ambitieux 
Muhteriz - Cekinııen, sa· 

yan 
Muhtıra - Aadıç 
Mubti - Kabahatli 
Muin - Yardımcı 
Mukaar - Çukurluk 
Mukabele - Kar4ılık, kartı· 

laıtırma - (Fr.) Reponso, co•· 
frontemeat 

Bilmukabele - Karıılık ola· 
rak - (Fr.) Raciproquemeat 

Mukabil - Kartı - (Fr.) Re
ciproque 

Mukaddem - Önce 
Mukudder - Keakil - ( Fr. ) 

Destinee 
Mukadderat ( Bak: Nasib. 

tali) - (Fr.) Deitin 
Mukaddes - Kutsal 
Mukaddime - Ba,ıanrıç, 

önaüz 
Mukallid - B~n:ıetici - (fr.) 

lmitateur 
Mukannen - Kesinli 
Mukarenet - Y anaşiklılı: · 

(Fr.) Rapprocaeıaen 
Mukarin - Yanatık , 
Mukarrib - Yakın - ( fr. ) 

in time 
Örnek : Mukarriblerinde• 

biri - Yakınlarından biri 
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Bo ı·sa BalJerleri 

DUn llorud• 
y apllan a.11,ıar 
~ 

uzam 
Çu. Alıcı Fiat 

284 Alyoti bi. 11 50 13 25 

222 J Taranto M 9 . 12 
185 M J Taraato 11 50 1-4 
148 Ş Riza Halef 11 50 14 1 
67 Koo ittı"bat 11 62 14 50

1 
24 H Z Alıaet 11 11 50 
6 K A Kazı• 11 1 l 

Yety EXTRA 

4 S Silleyauo 13 20 13 50 
4 L Reciye 12 75 12 57 Bıçakları Eşsizdir 

944 y ekiia Türkiye için deposu : 
Zeytlnyalı M. V • R Akbelen 

ŞERIDÇILER No. 1 
Kilo Alacı Fiat (1164) 38 - 78 ( H 3 ) 

35600 Malı. Allcı 23 75 25 50 -=====-=====ı Zahir• 8or•••• " 
Göz Hekimi Çu. Ciasi Fi at 

1087 Bujday 3 90 

1570 K Palamut 180 

4 62 
425 

28 ltaly~ pamuk 42 42 

Para Piyasası 
29--4-1935 

Alıt Satış 
Mark 50 20 50 70 
sterlin 603 50 608 50 

F r. Franıı 8 28 8 30 
Oo1ar 80 40 79 70 
BcJıa 21 12 21 50 
talyan lireti 10 37 10 42 

ısviçre F ran. -40 62 ..O 87 
Florin 84 70 85 
Kr.Çekoslov 5 24 5 27 

_ Avustr.ŞiJini 23 50 24 

-.:we • 

Doktoı· 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza \Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HA8TALIKLARI 

MUTEHA881SI 
T elefoa : 2987 

~ A W 
MuaJenehane Nakll 

Doktor 

Kemal Şakir 
Memleket ha•••esi 

Dahiliye Mtitellauı• 
Muayenelıanemai 2 aci Bey-

ler sokaitnda 6S numaraya 
naldetmiftir. Tel. 3956 

ETi Ka;antina tramt'•7 cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Kiralık 
Apartu~an 

Cumhuriyet. meydanında bi

rinci ıwe ikinci kordona nuır 

Akdeniz aparbmanı kiralıktır. 
Dört dairesi olan bu aparbma

lllanın her dairesinde beter 

oda baayo muti.ak su la.aya 

ıazı ve elektrik tesisatı meY· 

cuttur. Zemin kahnda meYcut 

iki büyük mapza da kiralıkbr. 
Talipler Bakır bcdestaıuau 
beı •umaraya müracaat edebi
lirler. Apartıman her Yakıt ie-
ıilebilir. 28, 29, 30 (S7S) 

MitatOrel 
Adret - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

12-26 (229) 

lzmir İkinci lcra memurlu
ğandaa: 

Alsancak Akın sokağında 

18 •umaralı hanede mukim 

ikea halen ikim•tiihı mechtil 
Civani Korsini tarafına: 

Dona; 935/1802 
Han:-i Ripr Diyon ve zey-

cesi madam Dora Suça Dia· 

yondan isticar olunan Alsaa
cak reji fabrikası karııııa· 

da 1 O X 20 aetr• ter

biiatledi ananı• aal1ı hukuk 

mahke•eaiain 19 tqrİllİM· 

ni 933 tarih ve 933/1731 
nwaaralı illlaile tahliy..U.. 
karar verilmit Y• alelusul icra 

emri rönderilmit ise de ika

metılhıaızıa meçhuliyeti hase· 

bile l.ili tehlii iade Milait
tir. İtbu illa tarilüaclu itib.
rea bet ... urfıada arsama 
talaliyai •• Jİl'aİ lira ücreti 
•eklletle •eaarifi icraiye •e 

mabakemeaia teariyui •• bir 
diyec.püz b......_p arette 
bu .addet zarfnada Wldiril

mai lbmm. AUi halde mn.1-
detia •arurile •lak••• kan· 
niye Clairuiatl• ••eeleJ• de
... edileceii ••• ,.. ..... 
935/1786 4•1• u. kira bor
cu olu 125 liraamm temiai 

içia uaa iç.iade muhtelifülciu 
ve 517 lira kıymetinde qya
nız hapsedilmiştir. Buna müte
dair olan ödeme emri dabi 
bili tcblii iade edilmiı olma
sına binaen on beı gün zar-

fında borcunuz olan 125 lira
nın ma mesarifi icraiye öde
mesi lizımdır. Bir itiraZllUz 
bulunup bulunmadıiının müd-
4etin mururile üç gün içinde 
beyan edilmesi lizımdır akai 
halde müddetlerin geçmesi ile 
merbu• etyanın abkimı kanuni
ye dairesinde satışı cihetine gidi 
lecqi malumunuz olmak üze
re ilabar ve tebliğ makamına 
kaim olmak üterc ilin olunur. 

1246 (583) 

Devlet Demiryo\ları dan 
Kereste naldiyabnda mühim tenzilit: 

15 - 5 - 935 tarihiıaden itibaren yeai kereste tarifesi tatbik 
edilecek ve timdi aıaa şebekede ve İzmir hatlarında tatbik edi
lcıı kerc.ste tarifeleri J.iivcdilecektir. Yeni tarifenin ücretleri 
ton başına 

1 - l 00 Km. lık mesafe kısmıada beher Km. için 3 
101 - 200 ,. " 11 ,, ,, 2 
201 dea fada " ,, ,, ,, l 

kunqtur. Nakil ıartları istasyonlardan öirenilcbilir. 
30 2 1233 (586) 

§ H.qhq, keten Ye çiçeii tohumlarile aisam, aspir, fıstık ve 
~eytin taaeai aaldi,.tıaa 15/.S/935 tan1ıiaden itibaren te11ıilit 
Yapıqtır. 

T afıillt İp• iıtuyoalara miracaat etlibaeıi. 

Sümer bank 
Yerli mallar Pazan 

Odun pazarı No. 12 
HEREKE ve FESHANE ~abrika
lannın mevsimlik Şık, Sağlam ve 

ütü tutar kumaşlan gelmiştir 

Aynca Hazırveısmarlama 
Kostümler 

Herşeyin Herşeyin 

En güzeli En sağlamı 

Terzilerimiz : İzmirde Mes'ud ve Selim 
Ödemişte Mehmet Sabrı 

~ Tirede Mehmet Emin 

' 
m-w,;n~WııtW::WM;~ıP:s;~;;~~~W4V&L·•llı~Mlll''l"lf l, .....__;........................................................... . .. .. . ,, 

Posta Telgraf Telefon 
Baş müdürlüğünden : 

Ankara - lzmir - Istanbul te· 
lefon n·uhaveresine başlanmış
tır. Telefon abonesi olupta tele
fonla Istanbul ve Ankara ile 
görüşmek istiyenlerin evveli 
bat müdürlüğe müracaatla kafi 
miktarda avans vermeleri lü-
zumu ilin olunur. 30-2-s ıın(SM) 

Dr. C E M S'in 

NASIR ILACI 

p eski n..Uları bile pek kısa bir ı.amnncla tamamea ve 
kökü.dm çıkanr. · 

Umumi deposu : İnfiliz Kanzuk eczanesi, her eczanede bulu
fnur. Ciddi ve •kasir bir nasır illadır. 

KA5E 

NEDKALMiNA 

GRIPIN 
En fllldetll il.. aArllarını derhal k-~r 

Gripin bütün airı, sızı ve sancıları dindirir. Nezleye, gripc 
dit. bel, sinir, adele ainlanna, romatizmaya, üptmeden müte
velnt ısbrablara kartı bilhassa müessird,r . 

~ (iiJ 

1 1 
Radyolin dit macunu fabrikasıaın miituauıa kimyagerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. Flab 7 JZ lluruttur 

Umum Hastaların rtazarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bajınak, habrek ve ~

neticesi 16ıum g2Ssterilcn pilotlu, pilot.tuz kauçuk ko~; 
kasık bağları, düztabanlar için taban konalan gayn . 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doiruı:a b cı
bazJan, kemik hastalıkları neticesi husule •e~ m ur
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ilatıraımız d 0

:

müteharrik el ve ayaklar. talebelerin ç.alıt~a esna~ın a
1 

ırk-
ı k .. k k 'ki . . · tabı'ı'leşmesıne manı o ma ayan urc emı erının gayn 
içiu korular. 

TuRK YENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERt 
LE RAG~ET .. e ıTaMAT KAZANAN SuN'ı A.ZA AMıL 
e MuTEHASSISJ 

Fahri Blza 
Bey tarafından t'apılır 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öjleden 90•r• 14 - 16 ya 

kadar. 
ADRES: lzmir Kaymakam Mihat bey caddesi No. 20 

2Z-20 ~3SS) S. 7 

lzmlr Bele lyesinden: 
- 3500 lira bedeli keşifli 

Karşıyaka suyu için alınacak 
olan 175 adet piston rotadif 
ekilibre -veyahut 2SO adet tür
l»in sisteminde .su aaa lcrinin 
aç.ak ck•iltme iti belediye bq . 

fifaameai vr.çhile 415/935 Cu
martesi günü saat 16 da ihale 

edilecektir. İştirak için 2'3 li
ra muv.akkat tcmimatla .<>yle

kadar ko· 



Sahife to '-=- --- . - -
N. V. 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LIMITET 

.. . 

.................. ~ 
F ratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru 13 nisan

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

W. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

DEUTSCH ELEVANTE LINIE 
SAMOS vapuru 29 Nisanda 

bekleniyor, 2 Mayısa kadar 
Anvers, Roterdam, Hamburır 
ue Bremen için yük alacaktır. 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 

DENIZYOLLARI 
İŞLETMESİNİN 

Gülnihal Vapuru 
Bandırmadan 

28 Nisan 1935 Pazar 

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

STELLA vapuru 21 nisanda 
ielip bir mayısta Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burır limanları için yük ala
caktır. 

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

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ERIAND vapuru 2 İnayısta 

Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Gdynia, Oantzi&'. Gote
burg, Oslo ve Iskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 
SAMLAND vapuru 14nisanda 

Rotterdam, Hamburg, Kopen· 
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Os!o ve lskandinavya 
liman'an için yük alacaktır. 

NA TlONAL STEAM NA VIGA 
TION Co. OF GRECCE 
ızmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 30 nisanda 

( Do~nı ) Nevyork için yük 
alacaktır. 
SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 

. Garbi Akdeniz için ayda 
,,İr muntaz am sefer. 

e 
PELES vapuru 26 mayısta 

elip 27 mayısta Malta. Bar· 
elon, Marsilya ve Cezaire 
areket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 1 
mayısta gelip 2 mayısta Malta, 

nova Marsilya ,Barselon ve 
ezaire hareket edecektir. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

• değişikliklerden acenta mes
iyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci kor

;aonda Tahmil Tahliye şirketi 
l binası arkasında FRA TELLl 
ISPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

ALİMNİA vapuru 8 Mayısta 
bekleniyor Anvers ve Ham
burırtau yük çıkaracaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

HANSBURG vapuru 2 Ma
yısta bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük çıkaracaktır. 

SERViCE DIRECT DBNUBIEN 
Tuna hattı 

HERAKLEA vapuru 13 ma· 
yısta beklenivor. 16 mayısa 
kadar Dükerk Direkt, Anvers 
Rotterdam, Hamburı ve Bre
men limanlarına yük alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXCELSIOR vapuru 3 ma

yısa do&'ru beldeniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

EXMINISTR vapuru 15 ma-

yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

Vurul tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

İşçi aranıyor ı' 
Tarsusta Çukurova bez fab

rikası tezırahlarında çalışmak 
üzere 50 kadar işçiye ihtiyaç 1 

! 
vardır. 

1 - Dokuma tezıı;ahlarında 1 
çalışmış ve işe vakıf olma.lıdır. 

2 - Makinalarımız son sis
tem olduğu için iyi bir surette J 

çalışan bir aıneleye fazla ka
za•ç teınin eder. Fazla tafsi
lat ve şeraiti görmek ve 
kaydı için 28 Nisan 935 tari
hinden itibaren lzmirde Kara 
Osman oğlu hanında iplikçi ı 
Rabeko Politiye müracaat edil
mesi ilan olunur. 

1-6 (56~) 

Eczacı başı 

S. Ferit 
Kolonya ve 
Esansları 

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

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

ısimleriyle onları herkes 
takdirle tanır. 

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

S. Ferit 
İsim ve etiketine dikkat 

ediniz. 
Um. depo: 

S. Ferit Şifa 
Eczanesi Hükümet sırası 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf=== 

--Lüks Otel 
Bütün lzmirliler burada buluşurlar 

==== Tepe başı Beyoğlu === 
Müsteciri: llSlllUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

ÔMER LÜTFÜ'dür 

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

30 ., ,, Salı 

Saat tam (23) de lstanbula 
Bandırmadan kalkar. 

Fazla tafsilat . için İıtas
yonlardan ve Izmir acen
teliğinden malumat alınır. ALGERİAN vapuru mayıs 

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

versten beklenmektedir. 
NOT : Vürut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilmez. 

ANGORA vapuru 25 nısan
da Hamburg, Bremen ve An-

""'V' 1"~ 
., t:kitsiz ilıtiyarlık 
OBDOBiN 

Hormobin tabletleri: ;:t~;rit~ 
tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
lii-ini tedavi eder. Tafsilat için lstanbul " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flat. 1so kuru,ıur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21 - 40 (376) 

"-------------------------' 

,,, ,, 

MAVIR,BAS~A 
il( AKLARDAN 
İSTE'1EM' 

YALNIZ 

PLIY . ,,; .. 
1-S....jDT.U.~ 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 

T icarethanesidir. 

Yaşasın Nasirol Kemal 
Nasır ilacı 

Eczacı Kemal Aktaş mustahzaratından ( Nasirol Kemal ) na
sırı 3 günde yok ediyor. Benim gibi rahat iskarpin giyecek 
yaşasın eczacı Kemal Akta$, yaşasın Hilal eczanesi diyeceksiniz. 

:····································································· • • . 
• • TAZE TEMİZ UCUZ 

iLAÇ 
HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞiTLERi 

Hamai Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoilu hanı luu1ısında 

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

. - ~ . 30 Nisan 1eas 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

LAK Tİ~ 
ile ba,ıayınız. 

Çocuk hastalıkları mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususi yede hazırlanan 

LA kt• Çocukta hazımsızlık, a ın sancı, ishal ve ku~mal:ar 
varsa onları gıderır. 

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

LUTFi KROM 
ECZA DEl'OS U , 

Kırıklık, baş aırrısı 
ve bilhassa 

SITMAYI 
karşılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

alıaız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz yeya sizde bir fişe alınız 
Her eczanede vardır 

----------------.... ı-' 

Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

Zon;enldak 
Maden Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinyani 
Maiazasında bulacaksınız 

işçi aranıyor 

Telefon 3937 

Aydın Demiryolu 
Müdürlüiunden: 

Adana milli mencucat faltri
kasıaın iplik kıımı içia mazo
liki ıaakiaelerinde çalışmak işi 
iyi bilir kadın ve erkek elli 
iıçiye ihtiyaç vardır. Gazi bul
vanada Ahmet Etem Buldanlı 
oil .. a müracaat edilmHi. T e· 

· 'arJ 2-5-1935 tarihinde• ış 

...... 3991 (587) 

ahire kadar her baaıti bir iı· 
tasyondaa diier \tir iıtaıyoaa 

• • UJ9U" 
taıınacak kükürtler ıçın . d 

•f 66 ·ıbetı• e mi tarı eden % nı . 
t·ı tarı· tcazilit uapılmak ıure 1 • 

fe tatbik oluaacak.br. 


