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Haraççı 
KARDEŞLER 

İmtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU • 
-----

(,wn1utrıyeti>ı Ve Cıımlıurıuet }f;senmn Bekçisı, Sabahları 

Marnulah Sandal
yelerini Her Yerde 

1:1 .. Arayınız. 

Yeni Asır matbaasında basılmııbr. 

On devlet konferansı toplanacak 
Barış sevgisi 

BARIŞIKURTARMA
GA YETER Mİ? 

Beklenilmıyen bir a-ünde Al
ınanya Versay andlaşmasmın 
ıüc! parçalarını kendi k~n~m~ 
tanımadığını d·inyaya bıJdırdı. 
Almanya V crsay baj'larından 
aıyrı•ınca yakın komşularını 
korku içi.de bıraktı. Hatta 
o kadar korkulu ırü•ler geçi-

Resmi Polonya gazetesine göre Uluslar 
1 
Kurumu sistemi ateş denemesinden geçiyor 

1 

1 Hitlerin açığa vurduğu istekler Polonyanın da vaziyetini 
Değiştirmesine se~p oluyor .. Hendersonun sözleri ... 

rildi ki her dakika ienel bir 
ıavaşın patlaması bekleni'di. 
Hala korkular daiJJmıt değildır. 

Ancak uluslar savaştan ve 
onun bıraktığı sıluatılardan o 
kadar a-özleri yılmıştır ki hiç 
bir ulus bu •iır mcı'uliycti 
üzerine almak kabadayılığını 
hösteremiyor. 1914 den önce 
ıon bir yıl içinde gördüğümüz 
ve karşıladıK-ımız kargaşahkla
rna yarısı olaaydı uluslar şim-
diye kadar çoktan bjrbirJc
rinin iırtlaklarına sarılmış 
bulunurlardı. Dediğimiz a-ibi 
1914 denemesi bütün iÖzJeri 
yıldırdığı için her neye mal 
olur ise olsun boğazlatmaktan 
uzak kalmak iatiyorlar. Genel 
aavaşı kaybede• uluslar ise bu 
korku Ye düşünceden asıilaıı
mak için dilediklerini yapmak
ta ve yaphklannı dünyay.a 
onayJatmaktadırlar. Barış sev-
ai•i buna ne vakta kadar da
y~nacakbr bilmiyoruz. Bilinen 
b~ş.~y ......_ o da son politika 
ıorusmelerhaia, bitimlerinin sa
vaş iatiy• ,.. ~ Mwea lilu.a
lan ortaya ~dar. Bir 
kaç yıl ancuine kadar 
Batı uluflan TOrkiye ile 
Sovyet Rusya arasındaki sıkı 
dostluj"u barıt için korkulu 
buluyorlar Ye siyaaalannı buna 
ıöre çeyiriyorlardı. Bu ~ünün 
durumu bu ıöriif ve cliifünü
fÜn ne kadar yanlış olduj-unu 
ortaya koymuıtur. Balkan an
latması Uluslararası kur.umunda 
ıüttüttıanz ıiyaıa ierek bizi• 
Ye a-erek dostumuz SoYyetJeria 
barııa çözülmez baj"larla bai
hlıjımızı alana vurmuştur. Son 
Alman kalkınmuı karıısında 
banıı korumak için Berline ko-
tan İagiliz bakanlanndan Con 
Sayme• bot elle Londraya dön
lbÜftür.MoskoYaya ıiden Miıter 
Eden ise uluslar arasında aa
laımalan kolaylaıtıracak bir 
çok iyi bitimlerle dönmektedir. 
Sovyet Ruaya yalaız doj'u aa
lat•asını deiil uzak doiu 
&zerinde de bir andlapDayı 
kolaylaıtıracak teklifler ileri 
ıürmüttür. 

Almanyanın doiu anlaşma
ıına girmek istememesi batı-
dan toprak alamıyacai nı an
layıaca dotuya, yani Rus top-
taldanna göz koyınasındandır 
diyenler çoLtur. 

Barış sever ulu~:ar sıkı bir 
raranti blokunda toplanırlarsa 
ne savaı, ne de istili istekleri 
lutanamaz.. İngi "z siyasaımın 
lildeceği yol henüz belli 
ohnamakla beraber herhal
de barışı bozmak iste
Yen uluslar'a y11nyana o'mıya
ccı .. ı bec-br-1 : ·r. Mis~er EcL11in 
Po. nyada :ap caiı ~v me
ler durumu daha faz aydın-
l•tacaktır. Barış sever uluslar 
rh~n 1 sava tan önce ki süel 

ldere d nmek ist "yorlar. 
Bu •ulumdan kurulacak yeni 
birhklerm durumu ve açarhj'ı
dır ki barışı kurtarabilecektir. 
Sevındiğimiz nokta Türk - Sov
Yet doıtluiunun ve siyasaları
~ın bu doiru ve çıkar yol üzc-
d•de bulunması ve son politika 
d::'&aıtlarıa bunu bir kez daha 

Yaya .. ı.tmı, olmasıdır. 
'.S.:l:. <>oa.k.oA:ı u. 

Almanya bir Doğu ulusuna saldırırsa Fransanın müttefiklerine yardım 
Etmeğe koşmas1nı lngiltere Lokarnoya muhalif saymıyacaktır 

İstanbul, 2 (Hususi) - Var
şovadan alınan haberlere göre 
bay Eden bus:ün başbakan ile 
ilk ğörüşmeıini yapmııhr. Öğ
leden sonra İngiliz nazırı Reisi
cumhur tarafından kabul edil
miştir. 

Uluslar kurumu ate, 
Denemesinde 

V ARŞOV A, 2 (A.A) - Rea
mi gazete posl!ka B. Edenin 
ziyareti münasebetiyle ulushar 
kurumu sistemi ateş deneme
sinden a-eçiyor diyor. 

İngiliz: nazmnın Varşovada 
nasıl bir nvii ile karıılandığı
nı ve hali hazırdaki vaziyetin 
ehe•miyetini kaydede• bu a-a
ıete sözüne şöyle devam ediyor: 

Kartımızda iki hal sureti 
vardu. Ya hakikatJara lıuaba 
katan ialahat ile buKllakn sis-
temi tekeaaül ettirmek ve ya
hut ki yeni bir sistem yapmak 
ki bu daha a-üç olacaktır. 

Barı,ın mihveri? 
Poloayanın ıiyaaası her türlü 

asabiyetten iri olmakla bera
ber hiikümet vaziydin ciddiye
tini ihmal etmemektedir. Ge
rek ina-ilterenin a-erek Polon
yaaın ıiyaıalarındaki müşterek 

noktalar a-erek metotlar Ye fe
rek a-ayeler huauıuadaki ıü--

Bay l-1 "tvinof 

kün ve teennidir: lna-iliz aazır
·ıarını Paris - Berlin Ye Mosko
vadan ııeç.irerok V artovaya 
sevk eden yol sulhun mihveri 
olacakbr. 
Polonya tavrı hareketini 

Değlfllrlyor mü? 
Varto•• 2 ( A.A ) - Havas 

Ajanıı muhabirinden: 
Son hadiseleri• tesiri altın

da Polonya hükümetinin tavır 
ve hareketini deiittirmeğe de
iilse bile yeniden tetkik etme
ğe amade bulunduğu anlaıılı

yor, Alman hükümet reisiain 
artık gizlemeie dahi lüzum 

Bay l:.d~ı Var.-ıovaya gidtwk8'• 
ıarmediti Şarka dojru yayıl- lannm temamiyeti mlllkiyeaini 
mak taıavvurlarımn efkln umu- koramaia 1116teaDik bir iati-
miye tızerinde hasıl ettiii de- ıareye ittirlk eylemeai teah-
rin tesirleri Polonya saklamıyor. hüt ettiii takdirde Şark and-

Şark anıa,masını lqmaaını imzaya amide imiş. 
lmzahyacaklar mi 1 Fransız matbualın111 UmH-

Haberdar mahafilde dolaıan lerl 
ve henüz teeyyüt etmiyen bir Paris, 2 (A.A) - Fransız 
rivayete göre Polonya hükfı- mathuah MoskoYa mftkileme-
meti karşılıklı müzaheret kay- Jerini memnuniyetle Közden 
dını• yerine daha mülayim bir ıeçirip Polonya hnk6•etinin 
formül ikame edildiii ve yahut ıark aadlqmuma karti Ya· Bay lıde11le goı·u~en .Maı·~aı 
ki lngiltere Avusturya için de ziyetiai deiiftirecej"i iimidiai Pilıudexki 
yaptıiı gibi Polonya toprak- izhar eylemektedir. lnglllere lsU,arere 

Y • d • a - to devlet konferansı Girecek 

una~ıstan a vazıyet On ııazeı.!op~=~!. mi:."~n':ic:~:ıi~~e;t:::: 
bundu lt6yle ıarbın llç biiyik de lnriltere Şarkta bir teca.tlz 

D • h b k k de•letiyle bir arada Almu ile •ukuunda devletlerin bu istifa-} v anı ar ın ar arına arşı aeticeleadirilmiyea tl6rtler and- resine iştirak et.eyi kabul ede-
lqmuım temia edebilecekle- cektir. 8. Edenin 8. Staıine 

H ık h• dd t • rtı rini Ye B. Lanha Mako•aya vermit oldutu teminata nazaru a ın } e } a yor e e e sSeayyamhea~:danAlman6nycaenıSnir daCoı·ın- Almaaya Şarktaki deYletlerden 
- her hangi birine taarruz ettiji 

MAYISIN 19 UNDA YAPILACAK OLAN iNTİHA- tirik edeceii 8 •eya 10 dev- ve Fransa Şarktaki müttefikleri 
let konferanamı içt maa çajı- yuıtasiyle müdahalede bulua-

BATTA FJRKALAruN VAZ1YETJ NE QLACAKTI~ =~~~=m =~=~~~=·~~=-=&~uu~~~='8=~~~~ 

Atmadan bir manzm·a 
İstanbul, 2 (Hususi)- Atina- yıs iÜDÜ tcsbit ed"lmiştir. 

dan bildiriliyor: Kabinenin son Atina 2 ( A.A ) - Kamutay 
aldığı karara uygun olarak Re- seçimi tarihi Mayısın 19 u ola-
iıicumhurun ncşrcttiii bir emir- rak tesbit edilmişti. Baıbakan 
name ile Yunan ayan Ye meb- 8. Çaldaris demiıtir ki : 
usan mecliıleri feshedildi. Yeni ,. Hükümetin kalkıama proi-
intihabat tarihi olarak 19 Ma- ramımn tahakkukuu tleyam 

edebilmek kere halkın ••kl
letini yenilemelİ i~ia intihabab 
tacile karar verdik. Eminiz ki 
V eaizelizmin ilik eyi sUrüklemİf 
oldup diaaomal ~•:&iyetta• 
çıkabilmekliii•İz için uluau
muz bu Yekiletini yeniliye
cektir. " 

Vaziyet karı,ı.ror mu? 
lstaabul, 2 (Huausi) - Ati

nadan bildiriliyor: Yuuniataa
da vaziyet yeniden kanııyor. 
Divanı harbin karulanaa kar
tı halkıa hiddeti a-ittikçe art
maktadır. Umumi efkir isile
rin elebaılarıaın o)ıun idama 
ma hkiimiyetJerini bekliyordu. 
Bilhassa Metaksasistler isyan 
çıkaranlara karşı hafif hare
ket edildiiine kanidirler. Boa
lar Yunanelinde isyan :ıihai
yetinin kazınmuı için çok da
ha ıiddetJe dananılmasını is
tiyorlardı. 

- Smatı 8 ci aahifedc -

Goerinı - Sevgili kuıum aç kanatlannı havalan.. B~k bahar 
Ana ıtfüyor •• 

T~ninuradska PraruJa 



, 

Sinne 2 • 

Köy bürosu 
Köylü kardeşlere faydalı bir 

bildirim gönderdi .. 
Vilavet köy bürosu tarafın

dan köylü kardeşlere yeni bir 
bildirim yollanmış ve bu bildi
rimde saı;i'lık öı;i'ütlerinde bu
lunulmuıtur, 

Büro, köylll kardeşlere iç
ki ve tütünila, bulatık bat
talıldarın, kara sineı;i'in sıv
ri sınek, pirenin, tahta ku
rusunun bitlerin zararlarından 
anlıya bilecekleri öz Türkçe ile 
anlatılmıştır. Biic!irimde deni
niliyor lı:i : 

KöylU Arkada, 
İnsan için saji'lılı: en büyük 

sermaye ve en büyük varlıktır. 
Bunun ıçın herkes sihhatını 
ıkorumağı bilmelidir. 
Bu yazılar onu sana öiretecek
tir. Bunları yapmazsan çabuk 
hastalanır; ynrduna, ulusa, ço
luk çocuiuna ev ye barkına 

borçlu olduiu11 işleri ı;röremez 
hale ı;relir, faidesiz bir adam 
ı;ribi her kese yük olursun. 
Saji'lam kalmak için en birinci 
it hasta olmamaj'ı Ye olunca 
da kurtulma yolunu bilmektir. 

Bunun içia bu öğütleri oku; 
ezberle, lı:öyüade, eyinde yap 
ve yaptır. Atalar sözünü yine 
bir aiızdaa söyliyelim : işin 
batı sailılı:tır. 
içki ve tutunun zararları 

Köylü arkadaı; 
Köy arkadatları insanı bil

miyerelı: yaYat yavaş içkiye 
esrara. tütiiJıe alııtırır. Bunlar 
zahirli şeyler olduj'udan yu
cuda büyük kötillülı:ler yapar
lar. Bunları içmiyeceksiniz. 
içenleri de yaz ııeçirmeji'e 
çalışacaksınız. 

içki 
Bilecelı:sia ki İçki iaaani 

ısıtmaz ve aksiae sarhoşlar 

lı:ışıa daha çabuk doaarlar. 
içki insanı• iıtihuını açmaz, 
kuvvet veraez ye belki lı:uv

yetten dütürür, mideyi !tozar, 
sinirleri uyuıturur. İçkiye düş
kün insan dütünemez.. Beyni 
bozulur olmıyacdk şeyler• ki
zar .. bir hiç yüzüaden cinayet
ler yapar, eli kaalı olur. İçki 
yüzünden delirenler de çoktur. 
Hapiahaaeleri ye timarhaneleri 
dolduranları• çoiu içki yüzün
dendir.İçki hayatın, sağlıji'ın, 

Burnovada 
Muhtarlar kursu 

İki ı;ründür Burnovanın bütüa 
köy muhtarları, üyeleri ve lı:i

tipleri müdür Edip Özyamanın 
baykanlı&-ıuda toplanarak köy 
kanuımna ı;röre muhtarlar ve 
üyelerinin yazifeleri, köy sai
lık itleri, sıııır ihti1afı ve köy 
katiplerinin işleri etrafında mü
zakerede bulunmaktadırlar. 

Bu toplantıda bilhassa köy
lerin sınır ihtilafları vukuunda 
yapılması lazım ı;relcn işlerde 
ı;röüşrülmüştür. 

Amerikalı gazeteci 
Amerikalı ı;razetcci Miss Beti 

Roos dün v;.li ı;reneral Kazım 
Dirik ile Gazi llkmektebini ve 
Kız lisesini ziyaret etmiştir. 

Miss buııün Yunanistana gi
decektir. 

paranın uyguruğun yağısıdır 
( düşmanı ) dır. Çok içki içen, 
bu yola dalan adamın ı;rözünc 
çoluk çocuk, yurt, ulus görün
meı ve şevııi kalı:n z. Bu ker
tede içki lçcıııin nesli, züriyeti 
bozulur. 

Sarhoşun çocuku abdal ve 
ahmak doğar, hastalıklı ve cı· 
lız kalır. 

Tütün 
Tütün de iştihayı kapar, ne

fes darlığı, boğaz hastalıkları 
yapar, genç adamlar tütün içerse 
zchiri ile yavaş yavaş kalbi 
zehirlenir ve kalp çabuk yoru
lur, işlemez, bozuk olur ve çok 
çalışmaz. İçinizde tütün içen 
varsa bunu yavaş yavaş azalt
malı çok aralıkla ve yarım 

sıgaralara bölerek içmiye ça
lışmalı, ve başkalarını da tü
tüne alıştırmamalıdır. Hele pis 
kaçak kağıtlarda, yaprak ha
linde veya çiyniyerek tütünü 
asla içmemelidir. Çünki bun
lar da çok zehirlcyicidir. 

Kahve, çay az içilirse fay
dalıdır. Yoriunluiu, susuz· 
luğu giderir. Çolduiu insanı 

zayifletir, yürek çarpıntısı ya
par, iştihadan keser, uykusunu 
kaçırır, hatta, hazan erkckli
iiııi de götürür. 

Buıa,ık hastalıklar 

Köylü arkadaş; burada bula
fıcı hastalıklardan konuşa

caiız. Bütün bu hastalıkla 

vücuda ı;rircn mikropların (Bö
cü) öreme ve çoğalmasından 
ileri ı;rclir. Mikrop (Böcü Börtü) 
gözle ı;rörünmiyecek kadar kü
çük bir hayvandır. Doktorlar 
onu aletlerle büyütüp görür!cr. 
Mikroplar pis sularda, toprak
larda, yiyeceklerde ve huta 
insanlar üzerinde yaçarlar. Bu
nun için hasta insanları daima 
sailamlardan ayırdetmeli ki 
onlara hastalık bulaşmasın. 

Bazı bulaşıcı hastalıklar da 
iasana hayvanlardan ı;relir, man
kafa hastalıiı atlardan geçer, 
yeba bastalıiı mikropları sı

çanlardan geçer. Karasinek, 
sivrisinek, tatarcık, bit, tahta· 
kuruıu, pire gibi küçük hay· 
Yanlar da insandan insana has
talık mikroplarını tafırlar. 

Sokak lsimJeri 
Değişiyor 

Bornova Belediye meclisi dün 
akşam bay Fehmınin başkanlı
iında toplanmıştır. Eski zabıt 
okunmuş ve ekseriyetle kabul 
edildikten sonra bütçe encü
meni seçilmiştir . Encümen aza· 
lıldarına hayat müskirat fabri
kası sahibi bay Behçet Maro, 
bay Hüsnü Ataca, bay terzi 
Ethem Zühtü, bay Saıt, bay 
Salih, bay Sami seçilmişlerdir. 

Eiridcrc köyü hududunda 
yeniden tashihat yapılmasın .l 
lüzum görülmüş ve mahallinde 
tetkikat yapılması için bir ko· 
misyon teşkil c !ilmiştir. 

Bornovada da bazı sokak 
isimlerinin değiştirilmesine ka
rar verilmiştir. 

Mevsimin 2 büyük ve dikkate şayan filmi 

1 - 30 Gün Prenses 
Başrollerdc Mmc BÜTTERFL Y'in sevimli çifti 

SYL VtA SIDNEY ve GARY GRANl 
2 - Çocuğumu Çaldılar 

Bütı.in dünyayı alakadar eıicn bir hadisenin r~manıdır. 
Başroldc : DOROTHEA WIECK 

Bu iki Fransızca sözlü müstesna filmi 
BU AKŞAM 20,45 SEANSINDA 

Asır 

Kent Başkanı diyor ki: 
Istoklıolm seyahatı umduğunıuz 

bulunuyor Neticeyi • 
verınış 

Senevi yüzde sekiz faize ~ahi olan borcu yüzde üçe indirmeğe 
1\-Iuvaffakolduk· Borçları tevhit ederek 945 senesine tecil ettirdik 

Şehrimiz otom:atik telefon 
şirketinin borç vaziyetini hal ' 
etmek üzere lsvcçc gitmiş olan 
işi büyük muvaffakiyctle 
bal ederek dönen bele
diye başkammız Doktor bay 
Behçet Uz dün kendisini ~i
yaret eden bir muharririmizi 
bu hususd:ı ınrdul;u muhte!if ' 
suallere ceva~e.ı şu izahatı 

vermiştir. 

Şlrke~ln kurtıırıima~ı için 1 
- Izmir oconuiik telefon 

Türk anonim şirk~ti için vak- J 

tile konmu~ olan sermaye ya
pılmalı: istenilen işlere kafi 
gelmediğinden, 927 ıenesinde 
itibaren L. M. Erikson şirketi
ne yüzde sekiz faizle ve 934 
senesinde ödenmek şartilc 
2,481, 722 kurun borç'.anılınışdı. 

Sermayeden fazla yüzde se
kiz faizle borcun çokluğu şir
ketin gelecekte icabedca te
kamüllerinin temini şöyle dur
sun mevcudiye~inin idamesini 
bile her in sarsmakta bulunu
yordu. Şirkette hissedar olan 
belediyemiz bu vaziyeti dört 
sencdenberi hasusiyetlc takip 
ederek her yılki hcyf'ti umu
miye içtimaında şirketin kurta
rılması için icap eden esaslı 

tetbirlcrin ittihazı yanında bil
hassa bu faizin indirilmesi ve 
borç senelerinin uzatılması fik
rini ileri sürmüştür. 

O zamandanberi hazan şir

ketin müdürü lstokholma gön
derilmek, bazı L. M. Erik•on 
müfettişlerinin buraya gönderil
mesi ve icabcden uzun muha
berelerle işin bitirilmesi isten
miş ise de L. M. Erikson fİr
ketinin İzmir telefon şirketi 
nam ve hesabına başka bir 
bankadan yüzde sekiz faizle 
ve mukavele ile aldıiı bu pa
Tanın zamanında ödenmesi hu
susunda israr ediyordu. 

Bu vaz:yct karşısında geçen 
seneki heyet umumiye benim 
Stokholme ı;rittiğim takdirde bu 
işin hallolmalı: ihtirr.ali ve 934 
senesi içinde de borcun he!Jl:
nin tediye edilmek zarureti ol
duğundan gidip telefon şiı keti
nin akıbeti üzerinde müessir 
olan bu işin neticelendirilmesini 
kararla~tırmıştı. 

Seyahatin neticesi 
işte bu maksatla yapılan bu 

scyahatın umduğumuz iyi ncti
cevi vermiş olduiunu görmekle 
memnunum. Elde edilen neti
ceyi şu suretle hülilsa etmek 
mümkündür: 

1 - İsveç kronu üzerine mü
essis olan te!efon şirketinin 
borçlan 1934 senesi nihayetine 
kadar şirket lehine 258 bin lira 
raddesinde bir kar temin etti
ğinden borcun yine İsveç kronu 
üzerine kalmasını şirketin men-
faatına daha uygun bulduk. 
N.tekim İsveç kronunun kıy
metinin son sukutu da bizi te
yit etti. 

Faiz miktarı 

muacceliyet kesbetmişti. Biz, 
b~rçları tevhit ederek 1945 
senesine k:•.dar tecil ettirdik 
ki bunun da bir şirket haya
tındaki kıymeti indirilen faiz
den daha mühimdir. 

- L. J\11 Eri~son şirketi, 

.. 

Bu uzlaşmada M. L. Erilı:son 
şirketinin muhterem müdürü 
dostum Bay Hanz Halmun gös
terdiii kolaylık ve nezaketi bil
hassa kaydetmek isterim. 

• Laypzlg panayırı 
- Liypzig panayırı ziyare-

!;>. lıır ·~•erindeki kııwıtini yüksek eser/erile {IÖ>fere" ve mail i5i de ı·ok 
ıyi bir {onııiillc lırıl!e ıııurn{{ak d111ı Belediye başkaııwıız 

Bay Doktor Belıçet U• 
eski mukavclenamesi muci- tinizc ait intibalarınızı öirenc-
bince telefon şirketinden her bilir miyim? 
sene tefti, masrafı olarak 3 - Bu uyahattan istifade 
bia lira bir meblii istemekte ederek liypziıı uluslar arası ve 
idi. Bari panayırını da ziyaret et-

Bu yüzden de binlerccr kron 
tim. Laypziıı panayırı uluslar 

münazaalı hesap ve faiz fark-
arası nümune panayırı olarak !arı vardı. Biz, yeni mukave-

lede bunu da kaldırmakla şir- ırösterilir. İki ırün Laypzigde 
kete 30 bin Türk lirası kazan- kalarak panayırın idare tarzla-
dırmış olduk. rını, ıekillerini, teıkilatlarile ve 

Faizlerin yüzde sekizden alakadar eden iılerilc meşgul 

yüzde üçe indiririlmeıi ile ve oldum. iki sene önce ı;rördü-
her sene L M. Erikson şirke- iüm Bari panayırını da dönü-
tinin mukavelenamcsi mucibin- şümde kapalı olmasına rağmen 
cc istediği üçer bin lira teftiş 

gezdim. Her iki panayır bende 
masrafının kaldırılması ile şir-

bizim uluslar arası panayırının 
ket lehine açıktan 140 bin lira 

hali hazır ve ı;rclecektclı:i vaziyeti bir kar elde cdildiii gibi bor-
cun da on seneye uzatılması hakkındaki ümitlerimi tahminin 
şirketin vaziyeti maliyesini çok üstünde kuvvetlendirdi. 
düzcltmış olduiundan şır- lzmir uluslar arası panayırı-
ketin tekamülü, icap eden nııı müstesna mevkii, vaziyeti 
ve çoktan bekleyen zaruri mas- bizim beynelmilel iktısat ale-
raflarının yapılabilmesi ve ya- mimle yapmak istediğimiz işle-
kında başlıyacak olan İzmir - rin en iyiıi olacaktır. 
Ankara • İstanbul ve Avrupa Eı;renin en eyi mühim bir 
telefon servisleri için hazırlıklar- ihracat iskelesi olan bu güzel 
da bolunabilecek vaziyete ırirmiş lzmirin chemmiy~t veşanilc 
bulunması ümit ederim ki be- mütcnasib bir panayır hazırla-
nim gibi her İzmirliyi çok sc- mak hepimize ayrı ayrı vazı-
vindirecektir. felcr tahmil etmektedir. 

Atlı spor ve atış 
Fırkada 

Atlı 
dün 

spor 
yapılan toplantıda 

kulübü kuruldu 
Vali general Kazım Dirik, 

Fırka başkanı bay Avni Doian, 
Bornova ziraat mektclııi müdü
rü bay Hilmi Onay, Evliya za· 
de bay Refik, Ziraat mektebi 
müdür müavini bay Reşit ve 
Zootekni ı;rrubu muallimi bay 
Fasih (Ersan), dün fırkada bir 
toplantı yaparak İzmirdc de atı~ 
ve atışlı spor kulübü adı 
altında bir kurum kurmaia 
karar vermişlerdir. Bn kurumun 
ana hatları çızılmıştır. 

Atlar yakında sipariş oluna
cak ve gelinceye kadar ordu 
atlarından istifade edilcc•ktir. 
Böylece Manej talimleri ve arazi 
üzer inde biniş!crc başlanacak-

tır. 

Türkün ananevi sporu olan 
atçılığı bütün halk arasında 

yapmak ı;ribi ı;reniş bir teşebbü
sü sevinçle karıılamamak ka
bil değildir. 

lzmirde eilenceli spor hare
ketlerini seven bayan ve bay
ların bu h•şeklı:üle büyük bir 
alaka göstercc•kleri katiyetle 
umulmaktadır 

Kulüp kısa bir zaman içinde 
inkişaf edecektir. Dünden iti
baren Halk fırkası merkezi, 
Halkevi ve Bornova Ziraat 
mektcbincle kayıt muamelesine 
başlanmıştır. 8 Nisan Pazarte
si akşamına kadar müracaatlar 
kabul edilecektir. 

a Nisan 1935 

j ) •• 
KOŞE~fDEN 

Karikatür 
"Avrupa birbirine karıfıyor" 
Kurt dumanlı havayı sever, 

denizler bulanmayınca durul
maz, lı:arayel eser de ı;rcçer. 

• • • "Almanya teslihat fabrikaları 
boyuna harp ınalıemeıi ya
pıyormuf., 

- Habire gayreti Durduiu· 
nuz artık, dokterlarını:ı:ı harp 
mütahassısı yapın. Laburatuvar
larınızda yaşayışın meçhullerini 
arayan kimyalı:erlerinizi iliınlc
rinizi bogucu gazlar, bilmeler 
neler icat ctmcie mecbur edin 
ne duruyorsunuz!. 

u u .. 
- Almanya Avusturyayı yut

mak istiyormuş .. 
- Allah iştihasını açık et

sin. Ben haritayı ı;rözümün 

önüne y•ydım da AYusturyayı 
kiiıttan kesip bir yutayım 

dedim. Bu kadarcık kiiıt bile 
keten helvası olmadıkça yuta· 
mıyacağıma aklım yattı. 

* •• 
"1600 Yahudi Filistinc gidi-

yor., 
- Yolları açık olsun, her

halde içlerine bir hasret düştü. 
Gidip ırelmemek var, gelip 
görmemek var derler. Galiba 
son sözü şöyle bir dencyorlar. 

* •• 
"Kuzu etleri ucuzluyor, mev-

sim yaklaştı. lştihamızı, zevki· 
mizi yerine ı;rctirmek için bin· 
!erce kuzu kesiliyor . ., 

- Allah insaf versin dcmi
yeyim de, insanlara; tabii say
dıiımız duygularını deiiştirmek 
büyüklüğünü göstersin. 

- Başka dünyalardan mı 
bahsediyorsun azizim? 

* • • 
"Merak uyandırmak için sa-

hifeler doldurup, becerikli ol· 
mak istiyen bir ı;razetc, yap
macık bir cennet kuşunun ya
nına bir artist yerleştirmiş, ku
şa dert yandırmış .. 

- Ne yapsın o sahifeyi bot 
bulunca işi lalı:lakaya düşürüb. 
Zaten hepimiz kuş dilli olduk. 

"Tokdil buı;rün karikatür yap· 
mıf., 

- Şaşkınlık alameti. Ayıp
lamayın. , TOKDIL ... 

Halkevinde 
Mühim bir konferans 

Önümüzdeki Cuma gunu 
öileden sonra saat 15 tc 
Halkevinda muallim Bay 
Mıthat tarafından "İıılı:ılap 
tarihi., mevzulu konferanslar 
seriıine devam olunacaktır. 

Sayılı bilginlerimizden biri 
olan bay Mithatın uzun tet
kikler mahsulü olan bu kıy
metli konferansını bütün mü
nevverlerin büyük bir alaka 
ile karşılıyacaklarına ve din
liycccklcrinc hiç şüphemiz 
yoktur. 

G. Kurultay 
Bugün Şaşal işini 

görüşecek 
Vilayet genci kurultayı bu

rün öilcden sonra saat 14 tc 
vali general Kazım Dirilı:'ln 
başlı:anlıiında toplanacaktır. 

Nafia ve maarif encümenleri 
dün öiledcn sonra top anmıt· 
lar ve umumi meclise bazı maz· 
batalar hazırlamışlardır. 

ELHAMRA 1. Milli Kütüphane 
SINEMASINDA GORECEKSINIZ 

2- Senevi yüzde sekiz fa
ize tabi olan borcu yüzde üçe 
indirmeğc muvaffak olduk ki 
bu araycrdeki çok büyük faiz 
farkı da şirketin kuvvetlenmesi 
için çok esaslı ve yerinde bir 

''ilayct idare heyeti Dil·ili n1czhahasında 

Vilayet umumi meclisinin bu· 
ı;rünkü toplantısında Saşal suyu 
satış inhisarının İzmir memur
lar kooperatifine devri mese
lesi de görüşülecektir. Koope· 
ratif idare heyetinin buna dair 
teklifi meclis başkanlıiın• gel· 
miştir. Ve zaten yeni yıl büt· 
çesindc Şaşa) suyunun işletil
mesi için ayrıca tahsisat kabal 
edilmemiştir. 

18,30 seanslarında 
Son defa olarak şey olmuştur. 

rröstcrilecektir 3- Borçların h~men hepsi 
~===:i=:S::;?S[!i:E:i:Z~:::;.:=:::!!~~z.t=a.C:;::;;:;:;;::=J;:!'.:!J.' 19 34 senesinin bitmesi ile 

Bugün: 14, 16, ve 

ESKiMO 

Vilayet idare heyeti, vali 
muavini Bay Sedat Erimin 
ba1kanlıiında toplanarak mev· 
cut işleri tetkik ile meşgul 
olmuştur. 

Dikili kazası mezbaha::ında 

mart ayı zarfında 330 kuzu, 

112 o:Ylak ve 3 d:ına kesil-
~ 

mis tir. 

Bu suretle Şaşa! suyu satıf 
inhi arının kooperatife kolay· 
tıı-!.ı verileceği tahmin ediliyor. 
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-fa)· ır çocuk değiJinı baba ve çocuk olnıa-
d1«nnn hu !!;ece ~iirdiinüz 

-. • - • m.ı: 

~ &~crı ı ı .. u u.:lcliyorcıum. 

Onu r·~e v~ ·o~urı r(aya ... 
l 1c.yi beklı} cı-dtı? Den:ek 

&?.raması onun düsüncelennc 
uyrun dü~müş•ü .. Evet bu ince 
sar 'ata onP1 ı.,' ·wt kalamıya
ca<>-mı ve ara n.ca --mı o da 1a 

ön~edc!l "ezmiş ve ;alnız kendi 
için yarattığı, benimsediği bir 
e eri genç kıza vermekle K~· 
yayı da benlif!ine düşüncelerı
ne ortak etmeğe düşünmüştü .. 
Fakat ~caba Arna'nın dediği 
ıibi ierçek bir ikincisini ele 
yapacak miydi ? 

Küçük kız şimdi kendi ba
,ı ı bu .yeşil gözler önünde 
kaybolduğunu hiç istem!!..o~?u. 
Kutuyu bir az da~a gogsune 
bastı .. Küçük kalbı ne kadar 
çok ahyordu. Biran yan gözle 
babasına baktı. Onun bu iÜm
bUrtüyü duymadığ'ına ıaşıyor
du! Zaten Ferit kızının nesini 
duyar, duymağa merak ederdi? 
O, o kadar kendi heveslerine 
bağlı idi ki... Şimdi bomboı 
ruhunda bütün gücüyle kı•ıl
dayan benliiini tutuşturan bu 
kanşıklık ne idi? Yoksa aşk 
bumuydu? O da Erkula aşık 
mı olmuştu?. Bu düşü11ce, iÖ
nül çarpıntısına hoşa iiden tur
fanda bir çerez dadı bıraktı .. 

Sevgisiz ruhunda sevmek ve 
&evilmck isteği uyanmıştı. Bu is
teği Erkulun duyurması ona hak
lı bir kıvanç veriyordu. Onun 
kimseye benzemeyen bir hali 
vardı. Otomobil koşuyor uzun 
yol bitmeyordu. Kaya bir ke
re daha camdan bakındı ka
ranlık yollar onun ilerisini ay-
aydın eden lfığı ile açılıp ka
panıyordu. Kadı köye yaklaş
mışlartlı 1 • 

- Nasıl Kaya bu ak am 
cylcndin mi ? 

Genç kız babasını büsbUtün 
unutmuştu elinin el ne sürün
m~silc başını çevirdi. F eridin 
ne demek i tediğini anlama
mıştı .. 

Susuyorsun! bebeyine Hvincn 
çocuklar ~ibi bu kutuyu ııkı 
sıkı göğsüne basmış ne düıü
nüyorsun ?İhtimal şimdi ,im arık 
bir kız gibi adamcağızdan bu 
oyu c ğı istediğine utanıyor
sun da!.. 

- Utanmak ı ? Bilakis .• 
Eğer dediğiBiz ıibi yapsaydım 
bu sa11 'at esarini takdir ede
me ek boşluğunu göstersey
dim o vakıt utanırdım!. 

Alayla : 
- Öyle baş ıenin olduğu 

içia hoıuna gitti.. 
Ciddi: 
- Yanılıyorsun baba benim 

modelim olduR-u için değil belki 
bir yüzü bu kadar ince çizgi
lerle işleyip canlandıran bamı 
bilmediğim düşünmediğim nice 
duyguları duyuran büyük bir 
bir ıırtisti ndırd!ö-ı için aradım 
ve ne yaptığım bilmiyen şıma
rık bir çocuk kapriıile değil 
niçin aldığını va ne yapacağını 
bilen hıkd:r göıüy'e bu kutu· 
yü benimsed:m baba .. 

Ona büyük b:r d ver vere
bildiğim için sevin·yo .. am ... 

- Çocuk( Çocukluktan kur
tulma!-:: ist'ed ·~!İn halde yine her 
sözünle çocukluğunu gösteri
yorsun!. 

- Ho:.yır çocuk değHim ba
ba ve çocuk olmd:ğımı bugece 
~öı dünüz. ben de duygularımı 
ıdare etmesini bilir;m .. 

- Ö;Je mi? O 1 a'd~ bu sö
züme i; i ku! k ver Kaya .. 
b' E imi kimseye bcnzemiyen 
.~r \' .... ndı .. ! Yaşam:ısını, gö

run l" ını, t ı ınmas nı bilmiyen 
bir a ıu 

-- E · r ;ılenı yaratıcı dimağı 
benim güze) san'atlara olan 
iste~· mi aç cak bana yolumu 
i:'Ö lCrecck .. 

- K--ya ondan sakın. Di:.t..
lüği.i bırakıp sotp tepelere tır
~an n gar betlerini anlayayım 

1 eme · · Dü üncele-rine duygu
•rına ul le" . k maga ça.ışma Z<lvallı 
uç... KayRm: P" reci bir lc:ıı-

ya OJsan da D tah onun sert 
c!!crinde parçalanıp tuz buz 
o.ur erirsin .. 

Kaya cevap vermedi. Artık 
bab::ısiic a~a 'srında acık bo~-. ~ 

luğu bu oıykırı fikirlcrl~ dol-
duramıyacak!arını anlamıştı .. 
Sıraserviler' de otoınobil durdu. 
Ferit aşağı atladı, şoförün he
sabını verirken Kaya demir 
kapının çanını hızle çekti .. 

Bir dakika evvel odas1nda 
olmak istiyor .. Sevgili kutu:ıile 
ıöyleşmei'e can atıyordu .. 

* * * 
Büyük bir solukla içeri tıl

dı. Ferid ardından yetişti ikisi 
de salonda birbirine bakarak 
durdular. 

-Allah rahatlık versin baba!. 
- Sana da l·üçük! Hemen 

yat. Gene okuyayım, çalışayım 
deme. Yarın Kemal Şakirlcre 
gitmeğe söz verdik unutma ... 

- Peki baba .. 
Genç kız acele odasına atıl

dı. Bu oda!. Bütün değer 
verdiği, dünyada benim dediği 
her şeyle doldurulmuş mini 
mini bir yuva idi. 

Kitapları, piyanosu, notaları, 
yumuşak divanı, her zevki bu
rada toplanmıştı. 

Burada kedini duyuyor, dü
şüncelerini işletiyor duygularını 
ölçebiliyordu. Şimdi içi içine 
sığmıyor 2'ibi dudakları arasın
da bir vals havası mırıldanarak 
odanın ortasında döaüyor, şap· 
kasını bir yana, mantosunu 
bir t r fa fırl ttıktan son
ra elindan bırakmadığı kıymetli 
yükünü evirip çevirmcğe ko
yuldu. Yine mendalı oynattı. 
Yine iki sevimli yüz birbirine 
dostane bakıştıl:ır •. 

Kaya (Maskeyi) başına yak
laştırdı, aynanın karşısına ieçti. 

Baktıkça hayreti artıyordu: 
- Tıpkı ben 1 • • Hayır, o 

mu ben? Ben mi o yum? Ka
f mı koparmışta elimde oyna
byoru gibi geliyor. Beynimi 
yakan. kafama aiır basan 
bunca dilekleri söyletecek ke
d rimi sevincimi paylaşacak 
q;r arkadaş buldum sanıyorum 
!ştc bu parlak kara gözler bir 
az aralık gülen bu dudaklar 
da söylemekten hoşlanıyor 
belli .. 

Fakat ıeviili Benzerim şimdi 
de ince sivri uçlu ka,Iarını ça
tılmış görüyorum! 

Niçin? Seni yaradanın elle
rinden ayırdığım için bana da
rıldın mı yoksa? .. 

- Ne olur? Onu ikimiz bir
lik severiz. Seni birlcştirece~im 
yerde b · rbirimize ona t pmasını 
öğretiriz olmaz mı? .. 

Genç kız rrüç bir iş gibi m -
vi atias kutuyu koyacak yer 
bulamıyordu. Kütüphanenin ca
mını açtı alt katta kitapların 
önüne koyarak: İşte b,rası iyi. 
Hem her :ın gözlerim önünde 
bulun~cak, hem dolabımı kapa
yınca (Özben) e benden başka 
kimse el süremiyccek. 

Özben! Özbcn mi dedım? 
Oh ne güzel günlerce ar yıp 
bu'amıyacafrım bu ad içime na
sılda ıç·mdcn do;:du! Artık bu
rada Özbenle do~tlu ~.umuzun 
kurcnğı kuruldu.. Taıkvimden 
bir yapr:ık koparıp ma'ıfazanın 
içine koydu. 24 Myıs! işte her 
ene bugün nd zün .. nü kutlu-

lıyncağnn Özben! dedi dolabı 
örttiı. 

Soyundu, yoı-0un argın di
voına uzandı .. 

Uykusu hiç yoktu. Ağrıy n 
b şını koyrcak sıca bir l:'Öğüs 
bir aml 1 albi ols;ı ... 

• ı ı ı r -

alya hattı Gayri mübadil er 
Bonoları yükselecek 
İstanbul, 2 (Hususi) - Gayri 

mübadiller komisyonu başkanı 
bay Niizlıct beyanatında dos
yaların Bankadan devralınma
smdaR sonra bunoların yükse
leceğinden umitvar o?duğunu 
söyledi. 

936se es 
a 

• irinci teşrini sonu 
· ş bulunacak ·ır 

da 

Ereğli - Catalağzı hatlı elektrikle işliyecek Baro toplandı 
Ankara, 1 (A.A) - Afdığı

m·z malum, ta ~öre, na~ıa işleri 
bakanlığı yaptı.-ı)moıkttt o' n 
demiryolları üzerinde 47 kilo
metre uzunlugunda üç kısmın 
inşaatını münakasaya koymuş· 
tur. Bu ay içinde ihalesi yapı
lacak olan bu kısımlar sunlar-
dır: • 

Filyos - Ereğli hattı üzerinde 
ikinci kısmın inşatıh. Aydın 
hattımn iki noktasında, Burdur 
ve İ.sparta kısımları . 

Bunlardan Filyos·Ereğli h8ti:ı 
üzerinde, Çııtalağzı-Zonguldak 

arasındaki 10 kilometrelik ikin
ci kısmın inşaatı takriben iki 
milyon 400.000 liraya mal ol -
cak 937 senesi Mayıs ıonunda 
ikmal edilmiş bulunacaktır. 

Bundan önce ihalesi yapılan 
ve Filyos'dan başlıyarak Çatal
•2-zına kadar olan 16 kilomet
relik kısmın inşaatı 1936 Martı 

ünhal me 
ener l 

JJay .. ili Çcliu l\.aya 

içinde ikmal edilmiş buluna

cağına göre Mayıs sonuna 
doğru Filyos·Ereğli hattı üze
rinde 26 kilometrelik bir kıs
ıım inşa edilmiş bulunacaktır. 

a 
• • g ı 

lardan • • 
ır ne 

amzettir 
_, ____ ,_... .... " .. ~~----«;:Ell!I--~~~ 

İstanbul, 2 (Hususi) - Da
hiliye bakını bay Şükrü Kaya 
Trakyada tetkiklerine bugün 
de devam etmiştir. B y Şükrü 
Kaya Edime ve Kırklarelindcki 
tetkiklerini bitirerek T ekirda
iına ieçti. Bay bakan köylü
lerle ve göçmenlerle tem s ede
rek isteklerini, zirai vaziyeti 
ıözden gcçirmistir. 

rJIUn ~ m b'u uk 
Ankara, 2 (Hususi) - Mün-

hal bulunan meb'usluklard n 
birine Gener 1 Sıtkı namzet 
2'Österilecektir. 

ra t v int 1 
V rr isi 

Ankara, 2 (Husnsi) - Ve
raset ve intik 1 vergisinde vergi 
tahkikatını kolaylaştıracak de
ğişiklikler yRpılacaktır. Bu mak
s tla anıldanan yasa projesi 
büylık Kamutc:yd tetkik olu· 
nacakhr. 

Kasta on 
1500 Kilometrelik 15 yolda ilk 

Bahar faaliyeti başladı 
• 1 • 

Kastamonu 1 ( A.A ) - Vi
layetin 1500 kilometrelik 15 
yolu üzerinde İlkbahar fa liye
ti bugün başlamış ve ı:ımelc 
!nıa t yerlerine çağınlmıştır. 
Iki y içinde l 7 bin mele 
çalışac ktır. Bu sene yapılacak 
yollar arasında Kastamonuyu 
Zonı:-uldağ'a bağlıyacak Dad y
Eflani - Soğutoza kömür ma
deni İnebolu yolunda ayrılacak 

•• 1 • 

Ecevid - Azdav3y sahildeki Ev
rencyi Kastawonuya birleştire-

cek olan Devre-•mi - Evrenya, 
Kastamonuyu Zafranboluya bağ-

lıycıcak olan Araç - Safr nbolu 
yollım vardır. 

Merkez ve kazalardaki ku
duz hastalığı sönmüş ve vila-

yet içinde başkaca .salgın hay
van hast lığı kalm.ımıştır. 

gilıi iki yüksek 

Başt .. n b ş:ı ~l , 1.eyccnn ve mu .. :l .. i filmi 
Ayrıca M K. Jc;,•k ( gf i.mç ü l·a.il."l.tiır komik ) 
FOX d;: ıya h"v. d:s' ,: ( Türkçe söz'ü ) 

Selns s:ı<&tfarı l erg~n 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe 13 - 15 (talebe seansıdır) 
Cuma 13 de ilih e seansı ardır. 

DIKKAT: Hergün son 21,15 seansı ucuz halk seansıdır. 
Fiyat ar 25, 35, 50 kuru.,tur. 

Bu hat üzerinde geri kalan 48 
kilometrelik kısmın inşaatı ise 
bilahare yapıl•caktır. 

İstanbul, (Hususi) - Bnro 
top:andı. B;lşkanlığınn avukat 
Has n H;!yri seçilmiştir. 

KA UTAYDA Bu münasebetle şunu da İHi· 
ve edelim ki Filyos - Ereğli 
hattının Ç tala~zından Ereğli- Ankar~, 1 (A.A)- Kamutay 

bugün Nuri Göngerin başkan-
ye k der olan ve kömür hav- lığında yaptığı toplantıda jan-
zasından geçen kısmı evvelce darına umum kumandanlığının 
karar verildiği gibi elektrikle 1934 yılı bütçesinde bir tashihe 
işliyccektir. Burdur ve İsp rta ait olan knnunu kabul ettik-
kısımlannın inşaatına gelince, ten sonra gündeliiinde görü-
bunlardon Aydın hattı üzerinde şülecelt başka bir şey olma-

dığından Perşembe günü top-
Baladız istasyonundan b şlıy - lanmak üzere dağılmıştır. 
rak Burdura kadar uzanacı.k Ad d } 
olan Afyon - Antalya h ttının bir ana . a yağtn ur . 31' 

Seyhan ve ceyhan 
kısmını teşkil ede 24 kilomet- ı makla 1 taşdı 
relik kısım iıc 1936 Birinciteş- ADANA 2 (A.A) - Sch-
rin sonunda ikmal edilmiş bu- rimizde ve dağ kısımlarında 
lunacaktır. Gene Aydın hattı üç gündür gece a-ündüz yaian 
üzerinde kuleönü mevkiinden yağmurlardan Seyhan ve Cey-

ı han ırmakları yeniden yükıel-
ayrılarak spartaya kadar olan meğe başlanmıftır. Irmakların 
13 kilometrelik şube hattı ise geçtiği yerlerde herhangi bir 
ayni ımretle 1936 Birinciteırin zarar olmaması için tertib t 
sonunda bitirilmiş olacaktır. alınmıştır. 

>? m•••• D 
• 

arı arasın a Bu· Japonya ın düş a 
unacaklarda iri de vusturalyadıı 

LONDRA, 2 (A.A) - Dip- ı 
Jomatik mah fil lngiltercnin 
Avrupa siyasasının dominyon
Iar tarafından geniş surette 
tesir altında bulundurulduğunu 
söylüyorlar. Filhakika domin
yonlar muhtemel ihtilaflara ka
rışm~k hususunda fikir beya
nından k:ıçınnıak için daima 
taallül ıı!Östermektedir. Bu hu
ıusta en ziyade endişe göste
ren Japonyanın hasımları sıra
ıında bulunabilecek olan Avus-

e eral 

turalyadır. Askeri noktai naz r
d n ve Singapur üssü bahri:si
nin ehemmiyetine rağmen 
Avusturalya J pon filolarının 
akınlarından vahim eurcttc 
mutazanır olmak mahiyetinde-
dir. Diğer tar ftan Avustural
ynnın müsallah bir ihtilaf ka-
rışması halihazırd en mühim 
ihr cat piyoısasını teşkil eden 
japony nın müşteriliğini ken
disine kaybettirebilir. 

g 
-·-·-·-Tayyare müdafaası topcu kıtaalar~ !n 

kumandasını aldı .. ı~ıza~~~~r11 
Berlin, 2 (A.A) - General 

Goering dünden itibaren tay

yare müdafaası topçu kıtaatJa

rının kumandanlığını eline al

mıştır. Bu münasebatle dün 

Berlin civarında Doeberitz 

meydanınd bir askeri nüma

yiş yzpılmıştır. 

Paris, 2 (A.A) - Meb'usan 

meclisi çok nz süren bir müza

kereden sonra hava filosu sta

tusunu kabul etmiştir. (ıOf!l't il!/ 

• • 
r I o 

ısır ve ulgaristan 'da e 
ha gelecek • r 

o 

• 
şer 

İst~nbul, 2 (Hususi) - Şehri izde topl nacak olan Femin· .. nı 
kongresine iştirak edecek murahhaslar ı;c'miye başladılaı·. Mısır 
ve Bulg;ırist n ikişer, Yugosl~vy yadan 17 murahhas ge1cccktir. 

E , 
BOGUYOR .. ÖLDÜRÜYOR .. VURUYOR.. KIRIYOR .. 
FAKAT ... HlÇ GÖRÜLMiYOR ... TUTULl\fYOR .... 
İZMlRDE İLK DEFA MfKlNİN ŞEN SAA Ti 

10 KISIM RENKLİ VE DAHA KiMSEN.tJ GÖRME· 
DİGİ Il.R 1 IAR.KADIR 

BUGÜN LALEDE 
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Diye istavrozu aldı. Ziyaret
çinin köşke girmesi icin bir 
kenara çekildi; sonra saraya 
do~ru koştu . Kadın köşke 
ıirdi. Arka odada oturdu.Kal
bi şiddetle çarpıyordu, kulak
ları kuşkuda bulunduiu halde 
bekhyordu. 

Bır saattan ziyade vakıt 
2'eçti; üzücü ve uzun bir bek
lemeden sonra bahçenin kum
ları üzerinde ayak sesleri işi
tildi. Köşkün kapısı önünde bir 
adam belirdi. Ziyaretçiye bü
yük bir merale, endişe ve bir 
emniyetsizlikle bakıyordu. 
Kadın doirularak yerinden 

kalktı yavaı yavaş peçesını 

kaldırdı. Köşkün kapısından 
iörülen adam şaşkınlık içinde: 

- Vay Kontes Alma, dedi. 
Ziyarei:çi bu sözü kısık se

ıile böyle karşıladı: 
- Rodrik evelce beni, 1!enli 

benli (Onorata) diye çağırırdı
nız. Şimdi Kontes Alma mı 
olduk? 

-- Madam burada ne Rod
rik, ne de onorata var. Kar
ıımda kilisemizin düşmaaı 
Kontes Almayı görüyorum. 
Ben ıse onu Tanrının 

affına uiratmak için çalışan 
adamdan bilşka bir kimse ~e
ğilim. Lakin niçin ayakta du
ruyorsunuz otursanız. al... 

Tir tir titremekte olan ka
dın bulunduiu yere çöküverdi. 
Gözlerindea yaflar akıyordu. 
Köşke giren adam kadını• 

durumunu battan aşaiı iÖZ
den ~eç.iriyordu. Kadıa bir
der.oire ~eçmişi hatırlıyarak 
dedi ki: 

- On y:ıdi seae; eveti 
f amam GD yedi sene var ki 
son defa bu köıke ıirmiştim. 
Siz y, ptıiınız yanlıı itleri, ka
bah•tlarınızı aalatmışbnız. Ben 
ise kendi kabahatlarımı nasıl 
affedilecciini ıormu~tum. 

-- Tanrı büyüktür. Madam 
Bu sözü söyliyea adam 

~•nrınıa önünde imiı ıtibi lta
f1Dı erdi. Elleriai 1röğıü üze
r=udc birbiriae kavuıturdu ve 
bir iki dakika böylece kaldı 
kadıa söz.üne devam etti: 

- EYetl o zamanda• beri 
kalbim büyük bir acı içindedir. 
Vakıt vakıt afılıyorum. Sözümde 
duramadım. Bir kadının üze
rinde bulunan vazifeleri yeriae 
2'etireaedim. Kocaıını aldatmış 
ıünah i,Iemiı bir kadınım. Bir 
dakikalık teref ve OYÜnme ıu
ruru, bir dakikıılık şehvet ihti
"all iteni kuc2j'ınıza atmıştı. 
Lakin beta bu yanlış hareketi
min cezasını çok a2'ır çektim. 
Düıünebilecejfoizdcn çok a2'ır 
bir surette çektirn ve hali çe
kiyorum. Ah o çocuk!.. o kız
caiu! Bir gün aklımdan çık
mıyor. Onu Lüyük bir alçaklık 
işleyerek klise kapı:mıa bırak
tı2'ımı dü~ündükçc çıldıracak 

bir hal alıyorum. Durumu gö
tümün öni.indcn iitr:ıiyor. Bu 
kızı iılediiimiz cinayetin bir 
~ezası olarak mı ortaya koy
muıtuk. 

- Şüphesiz madam. ElbeHe 
ışlediiimiz kabahatın cezasıdır. 
Tanrı adildir. 

Kontes Alma arbk sabrını 
tüketmiş. kendini tutamamış ve 
ba2"ırm:ştı: 

- Rodrik çocu2'un kilise ka
pısına bırakılmasını se• bana 
ıöylemiştın. İtalyanın bütün bü
yük ailelerini yıkan sen, Alma 
ıüJaJesinin de adını, sanını bu 
ıuretle yıktın. Şimdi de kar
tımda bu sözü nasıl söyliyebi
Jiyorsun? 

- Mada111, ben şimdi sizi• 
lıco•uımak istediiiniz eski sev
~iliniı değilim. Ben bui'Ün Pa
palık aaadaJyesinde oturuvo-

rum, şimdi Papayım. Papa hiç 
bir vakit seviilinizin suçlarını 
üzerine alamaz. 

Kontes boynunu bükerek ce
vap verdi: 

- Evet, Sen Piyerl. Öyle 
ne siz evvelki Rodriksiniz ne 
de ben evvelki Onorotayım. 
Böyle olduiuna ~öre bon şim
di büyük makamınıza o3ş vu
ruyorum. Papanın ayaklamıa 
düşerr:k yalvarıyorum. 

- Ne istiyorsunuz, ne dü
şünüyorsnuz söyleyiniz mndam! 
Elimden ielen b rşeyi ise ya
parım. 

- Senpiyer! İş yaJnız benim 
kendimin dejildir. Acundan 
çoktan elimi, eteğimi çok çek
tim. Bir mezara i'irmiş g ibi bir 
milnastıra da kapana bilirdim. 
Manastır kapısı bütün çektik
lerimi, günahlarımı örterdi. 

- Ne iyi bir onaylayış (ka
rar) 

- Lakin bu düşüncemi ye
rine gctirme~e hakkım yok. 
Kocam kont Almaya gelince; 
Monteforte kalesine karşılık ol
mak üzere yüksek tarafınızdan 
yapılacak her hangi bir teklifi 
ahlakının zayif bulunması do- ı 

layısile kabul edeceii şiiphe
sizdir. 

- Kont Alma ne zaman o 
kartal yuvasını bırakacak olur
sa Romada, Vatikanda kendi
sine en parlak bir memuriyet 
•er.ileceiindcn emin olabilirsi
niz. Bunu böylece keadiıiae 

bildirin. 
- Bildirmeie lüzum yok 

Senpiyer. Boyun eidiii 2ün 
ne kadar kazançlı çıkacağıaı 

kont Alma'da bilir. Her vakit 
bunu da düşünmektedir. 

- Öyle ise ne duruyor. He
men kucaiıma atılsın, kollarım 
onun için açıktır kendisini kim 
men ediyor. 

- Mcaeden var. Onun Mon-

te Forte kalesini ~ırakmasına 

•• benim de diri diri mezara 
airercesine bir manasbra gir

meldiiime en~el olan var. 
- Kimdir? 
- Kızımdır. Beatristir. 

- Kıza milyonlar ayırarak, 
çeyizleyebilirim. ( cihazlarına ) 

Kendisine prcnsea adını •eri
rim. Hatta daha ileri giderek 

öyle bir koca bulurum ki o 

adam bui'ün istese kral kızı 

alabilir. Belki bir lfÜn kra] 
tahtına lfeçer. 

O zaman kızın!Z da kraliçe 
olur. Kraliçe ! Anlıyor musunuz 
Onorata .. 

- Aman Sen Piycr siz hila 

teklifsizce bana Onorata di
yorsunu. 

AJi'zımdan kaçlı. 

Beatris için bu!acaiınız 

koca kimdir? 
Sezar Borjiyadır. Kendisi 

dük dö Valantinou adını ta
şıyor. Yakında daha büyük 
namlar alacaktır. 

- Oilunuzu mu söyliyorsu
nuz ? 

- Evet oltlumu· bu suret!e 
o ' 

inanabilirsiniz ki hakkınızda 
yeni bir ıeygi örneii daha 
i'Österiyorum. 

- Sen Piycr ! Siz Beatrisi 
tanımazsınız. Bu kızı• damar
larında ( Sforça ) büyüle soyu-

ı 
nu• kanı dolaşıyor. Ben anası 
iken unuttuium halde Beatriı 
damarlarındaki yüksek kanın 
mevcudiyetini bir dakika dü
şünmekliiim beni korkutuyor. 
Sezar Borjiya bütün me•le
kctlerc boyun eidirdikten 
sonr Kont Alma'nın müdafaa 
cttiii ( Monte-Forte ) kalesi 
önünde şaşırıp kaldı2'ını düşü
aebiliriz. Fakat o kaleyi mü-

Bay Eden dıyor ki: 
-----=------~---------.----~ 

Görüşmelerimiz takip edilen amaca 
Erı iyi yardımcı olacak 

• - •-<>--+ 
V arşova, 1 (A.A)-Bay Ede- bu sisteme dayanmaktadır. Le-

nin ziyaret proğraını şudur: histan hükümeti mümessillerile 
Salı başbakan ile görüşme, görüşmelerin bu eserin tahak-

rcisicumhur tarafından kabul kukund:ı mühim bir rol oyna·· 
ve dış bakanı nezdinde akşam yacaktır. Büyük memleketinizi 
yemeği. Çarşamba İnJ!il z bü- ziyaretimi ve mareşal Piisudski 
yük elçiliğinde öğle yemeği ı le şahsen görüşmek fırsatını 
•e Avrupa durumu hakkında memnuniyetle telakki ediyorum. 
görüşmeler. Moskovz, 1 (A.A) - B. 

Bay Eden şu beyanatta bu- Eden Sovyet Rusya ve Lehis-
Junmuştur: 

tnn sınırlarını geçerken B. Ut
Şahsi temas ve intibal21rın 

vinofa bir telgraf göndermiş 
ehemmiyeti az görülmemelidir. 

ve Sovyet Rusyada geçirdi~i Bu görüşmelerin takip edilen 
amaca en iyi yardımcı olacak- müddet zarfında hakkında ge-
Jarma kaniim. Sıkı bir iş be- rek B. Litvinof ve gerek di-
rabcrli~i ve doğrudan doğruya ğer Sovyet ricali tarafından 
temaslar uluslar derneği siste- gösterilen s mimi hüsnü ka-
rninin esaslı unsurlandıt. İngil- bulden dolayi teşekkürlerini 
tere ile Lehistan siyasal rı ise bildirmiştir. 

~--~--------=••.-00-• •illi 

o ı ol yor? 
Bolivya - Paraguvay boğuşmas na 

Son verilecek midir? 
Assompsin, 2 (A. A) - Par

leme:ıtonun içtimamı ;tçarken 
reisicumhur Ayala demiştir ki: 

Bolivyanın Şakoyu fethede
miyece~iue kaniiz. Herşeyden 
önce ~ereken muhascmanın 
tatilidir. Huzur ve emniyeti 
temin edecek olan başlıca iı 
orduların derhal terhisi ve or
dn mevcudu ile teslihatın tah-
didir. Parai'uayın askeri vazi-

Bir har 

yete hakim olmakla beraber 

Şalcoda sulhun iade.sini temen

ni eden reisicumhur sözlerini 
şöyle bitirr.ıiştir: 

"Eğer biz uluslar kurumunun 
tavsiyelerine karşı itirazda bu-
lunduysak bu o tavsiyelerin 

ihtilaf biter bitmez her iki ta
rafın silahtan tecridini mevzu
bahs ctmediii içindi. ,, 

lursa 
Amerika silah ve mühimmat ihraca

koyacaktır tına ambargo 
f - ...... _ •• 

Va~ington, 2 (A.A) - Ya- koyması sanayi müesseseleri 
hancı devletler arasında bir müdürlerini harbiye nezareti-
harp zuhur etti~i takdirde 
silah ticaretini tahkik komite- nin muntazaman kontrolü al-
ıine yapılan bir tavsiyeye na- bnda bulundurması lazı

0

mdır. 
zaran Amerik1tnın silah ve Bu tavsiye ayan meclisine gön-
mühimmat ihracatına ambargo derilen raporda münderiçtir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
dafaa eden Kont Alma değil, , sin evlenmesini istemiyorsumı. 
kızı Beatris'dir. Hatti buiün 1 )yle mi? 
bile kendisi savaş yapmaia - istemiyorum dcgil; imkin-
hazırdır. sız görüyorum. Çünki hepinize 

Bu sırada Kontes, papanın karşı Beatris Sforça ailesinin 
önünde diz çöktii : Ah Sen- ıize beslediii kin ve düşman-
Piyer; sizinle görüşmek iste- lıjı bütüA bütüa üzerine almış 
dij'im i~ budur. Kızım Borjiyalarclan tiksiniyor. 
hakkında af yalvarıyorum. Zira - Tanrı ne isterse öyle ol-
oilunuz Sezar Monteforteye ıun. 
karşı yeniden bir savaş açmak -Sen Piyer son buyuruiu-
üzcre buluauyor. Bu ise bizim nuzu bekliyorum. Monteforteye 
için felaket olacaktır. Tanrı ne cc•ap iÖtüreyim. Şimdi ora-
üzerine :size yalvarıyorum Sen ya dönccciim.Yalnız cavabınızı 
Piyer; evelce çıldırasıya sev- almak için buraya geJdinı. 

- Çok teessüf ederim kızım 
miş oldu2-unuz Onoratanın sev-
gisine yaşayışı ve ölümü bilia- Sezar hakkında hiç bir fey ıöy-
miyen kızcağıza saygılı olarak liycmem ve bir şey yapamam 
dileiimi yerine ~etiriniz. Bir çolctanberi ona sözlerimi geçir-

tanecilc varlı2'ım olan Beatrisi- tcmez oldum. Bir çok sayaıları 
mi bana bağıılayın; oğlunuzu bana sormadan ve benim dile-
yeni sava,tan alıkoyun. Monte- ğime karşılık olarak yapnnıtır. 
forte denilen kale s'zin bü- Hiç bir ku•vet Sezarı Moate 
yüklüiünüzü arttıracak deiil- Korte üzerine yürümekten ah-
dir. Kıyıda ve köşede kalmış koyamaz. 
olan deieri bulunmıyan bu top- KontH Alma ayaklarına ka-
rak parçasını bize bıra- pandıiı PapanıR önünden aya-
kın. Ta ki vaktinden çok ia kalkarak ümitsiz bir bakışla 
önce aiarmıı ıu saçlarmıla Allahm vekilini bir süzdü: 
belli olan hırpalanmış, hayatım - Adiyo Rodrik dedi. 
sona ermiş oldu: Yarışı seven Papa da: 
aYctlıktan başka bir şeyi yap- -Allah yardımcınız olsun ce· 
nııyan kont Alına da bura- vabını verdi. 
cıkta ya~asın. bu dileğimizi Kontes Alma veyahut Papa 
yerine s:-ctirdi2"iniz takdirde altıncı Aleksandrın eski met-
ölünuye kadar borjiyalarc kar- resi On orada umdu2'u karşılıiı 

şı hiç bir prenslik taslamıya- bulmaksızın boyuu bükük ihti-
caiımızı ve onlara karşı 2el- yar Borjiyanın yanından yaYaJ 
miyeceğimizi yeminle temin yavaş ayrılırken Papa söylen- J 

ederim. mıye başladı: J 
- Demek Sezar ile Beatri- - S•nu Vır-

Laval ....... _ 
Varşovaya 

Davet edildi 
Paris 2 ( A.A ) - Polonya 

hükumeti Moskova seyahati 
münasebetiyle B. Lavalı Var
şon.ya davet etmiştir. Bu tek
lifi B. Laval kabul etmiştir. 

Madrit 2 (A.A)- B. Velas
ko kabineyi teşkilden vaz ieç
miştir. Reisicümbur B. Larrok
yu tekrar çai'ırmış kabineyi 
teşkile onu memur etmiştir. 

İspanyada 
~uhran devam ediyor 
Madrit, 1 (A.A) - Eski baş

bakan B. Lerruks kabineyi teş

kil edememiş ve bunu reisi

cumhura bildirmiıtir. Bn mu

vaffakıyetsizliK'in sebebi en 

kuvvetli partinin şefi olan B. 

Gil Roblesin liberal demokrat

lar ve çiftçilerle birlikte yeni 

kabinenin sola doiru teveccüh 

etmesini istememeleridir. 

Bu vaziyette B. Lerruks re

~icumhurun arzusu mucicince 

2'Cniş esaslar üzerino oturtul

muş yani T t;şri•ievvel isyanını 
yapanlarla azçok sempati lca

linde bulunan partiler de dahil 

olmak üzere kurulmuş bir ka

bine vücuda ietirememiıtir. 
Reisicumhur çiftçiler partisi 

başkanı B. Martinez Dö Va

Jescoyu yeni kabineyi teıkile 
memur etmiıtir. 

Almanya da 
Adliye işleri 

Berlin, 1 (A.A) - Adliye ba
kanı B. Guertner Volkiıer Be

obahter sıaıeteıiae, Adliye iş
lerinin ve 1 Niıandan itibaren 
adliye idarelerinde çalııan me
mur ve müstahdemlerin Alman 
adliyesi servisine ieçeceklerini 
ıöylemiştir. 

Almanya - İtalya 
~oma 2 ( A.A ) - Almanya 

ile Italya arasında Asya itha
latını tan'Zim ede• mukaYele 
Nisan sonuna kadar uzatıl
mıştır. 

Y unanistanda 
. .. Teşkilatı esasiye 

Emirnameleri 
Atina, 1 (A.A) - Başbakan 

B. Çaldaris isyan hareretleri 
nia tekerrür etmemesi için la
zım 2'elen bütün tedbirlerin 

alındıiını bildirmiıtir. Bu ak
şam B. Çaldaris teşkilatı esa

ıiye kanununa aid emirname
leri neşredecektir. Bu emirna
melerle memurların layenazıllıiı 
kaldırılacak ve iyin mecliıi 

meclisi fesholunacaktır. 

Belçikada 
Fiat yüksekliğile 

t 
mücadele 

Brüksel, 1 (A.A) - Bakan
lar heyeti hususi ıurettc fiat 
yükselişlerine kar41 ıiddetJi 
bir mücadele açmıya karar 
vermiştir. Ökonomi bakanı l.u 
sabah büyük: maK"aıaların, ko
operatiflerin ve hububat \'C 

diğer maddclu ntıcılaruun 

mümessillerini kabul etmiştir. 

Fiat yükseli~i hakkıada tahki
kat yapmıya memur edilen 
memurlar yakında bir rapor 
vereceklerdir. 

Bir Leh yüzbaşışı 
Varşova 2 (A.A)- Yüzbaşı 

Zurzinski serbest bir balonla 
buiÜ• yaptı&'ı bir uçuşta 9.625 
metreye kadar cıkmıştır. 

.a Nlsant93S 

Denizlide ....... 
Halk okuma odaları 

Faa]iyeti 
Denizli, 1 (Hususi) - Vila

yette Cumhuriyet halk fırkası-
nın dn yardımile heriİ.İn biraz 
daha inkişaf etmekte olan in-
kılap ve kiiltnr i~leri iftiharla 
görülmektedir. 

Bu yıl kaza VP. nahiye mer
kezlerindeki fırka yapıları için
de halk okuma od;ıfarı açılmış
tır. Bu da bina buhranından 
böyle olmuştur. Bu odalara üç 
İstanbul, bir İzmir gazetesi abu
ile edilmiştir. Vaktile halk oku-
ma odaları namına :elen eser
lerde bunlara tevzi edilmiftir. 
Bu suretle 11 nahiye, 6 kaza 
ve bir vilayet merkezinde ol-
mak üzere bugün 18 boılk oku
ma odamız vardır. 

Günden güne kütüphane ve 
teşkilatı zeni'İnlcşen bu kuru
mun memlekete otan büyük 
yardımını şükranle karşılamak 

borcumuzdur. 
Vilayet merkezindeki hal" 

okuma odası esas 1929 da te-
şekkül etmiş denebilir. & 
kurumda 2080 arap harfleri!e1 

630 Türk harflerile, 187 ya
bancı dille yazılmış 2897 kitap 
vardır. Bundan başka İstanbul 
ve İzmir'in güalük gazetelerile 
tanınmış kıymetJi mecmualar 
da gelmektedir. 

Merkez okuma odasına ayda 
•asati olarak 2954, yılda 35 
bin 354 yurttaş gelmektedir. 
Bunua 15.941 i kitap, 19372 si 
gazete ve mecmua okumuıtur. 

Bu odaların dnha ziyade 
ürüm verebilmesi için kitap 
2önderilmesi lazımdır. 

Tarhan ............ 
Belçika - Amerika 
Ticaret ınuahedesi 

Brüksel, 2 (A.A) - Re1111' 
gazete Belçika - Lüsen:buri -
Amerika arasında aktedilen 
ticaret muahcdesiııin metnini 
neçretmektedir. Bu muahede 
1-5-935 tarihinde meriyete iİ· 
recektir. 

Italya 
Habeşle ihtilafını U. ku· 
rumunu tetkik etmesine 

Karşıdır 

Roma, 2 (A.A) - İtalya hü
kumeti Habeşistan ile münakit 
muahcdenin derpiş cttiK'i bil'u
umum vesait henüz kullanılma
mıı olduiundan uluslar kuru
aunun müdahalesine mahal ol
madı~ı tarzindaki noktai naza
rına ısrar etmektedir. 

n , ı, • • •• • 

Zabıta Haberleri: 

Esrar bulunmuş 
lzmirli İbrahim oğlu Yünua 

yanıt•• yerlerinde dolaşırken 

üzeri zabıtaca aranmış ve bir 
miktar Esrar bulunmuştur. 
Hakkında tahkikata başlamış· 
tır. 

Kuyuya dü,müş 

Mersinlide Bornova cadde· 
sinde yedi numaralı evde otu· 
raa Veli kızı 28 yaşında aytt 

koyunlarını ararken su kuyu
suna düşmüş ve yaralı bir haldı 
çıkarılarak memleket hastane
sine yatırılmıştır. 

Yaralama 
Karataşta Hacı Mevlüdüu 

evinde oturan Kerim ozlu Meh
met ile ayni evde otura• Meh
met oiJu Muharrem aralarında 
bir dükkan konturatosu mese· 
lesinden çıkan kavga sonunda 
Muharrem. ekmek bıçağı ile 
Mehmcdi arkasından hafif ~u· 
rette yaralamıştır. 

Kalp para 
Çorılckapıda. otura11 kasabala 

seyyar ekmek satıcısı Ali oilu 
Hasana, Uşaklı Halil o~lu 
Hakkı tarafından kalp bir ~ü· 
müş lira verilmiştir. Hakkının 

E•inde zabıtaca ara,tırma ya
pılmış isedc hiç bir şey bulun· 
mamışhr. Tahkikata devaın 

edilmektedir. 



-'w:N~~tt'ım, ne eşşektim, ne katır! 
Söyleriin her lifı çatır çatır .. 

Seni en çok neden içim çek
ti bilir misin birader?. Alanya
ri o!duj'un iç.in ... Tok dil ancak 
alanyarilerde bulunur. Ne ha
ıaJcısın ne mantarcı. Matraia 
ıelince, bol bol atarsın. Da
ha da bir aynasızbtını gö,..e
dim.Hele paçozunun ofofu da 
kıranta ise alanyarilik sana 
ezeldea biçilmit kaftan olur. 

Demek ki sea de ben de ne 
at idik, ne etek idik, 11e ka
br 1 Yani ne bey idik, ne efen· 
di, ne aia ! 

Akhada m? Bundan evvel 
efen elilik, beylik, atalık ile if. 
tihar eden bir çok enayiler 
nrdı. Ba cimcimeleri koflar 
Lilmezlercli ki bea beyim de
yince keaclileri11i at, efendiyim 
deyince qek, aiayım deyince 
katır ederlerdi!. Dtlınn: Efendi 

koşar ilih ... Aia kimlere derler
di? Cahil, kaba, dızJak, yontem 
bilmez, çam devirir ilah.. kiti· 
lere değil mi? Aynile kabr 
misali. Aia dediiin bir ilice
naphk yapmak iıter, amma 
kaııtı ile verirken sapı ile ıöz 
çıkanr, tatlı tatlı konuftuju 
esirde biraz birıeye öfkelense 
ana avrat keıfine ya da dayak 
atmıya ririıirclil Kabr da Gyle 
deiil mi? Ne utı bellidir, ne 
solu; afili afili ~dip durayım, 
akıllı uslu yllk taııyıp yokuı 
çıkayım derkea çamuılufru tu
tup çifteyi bub mı deYirme· 
dik ıemer, kırmadık paldım 
bırakmaz.. 

Tannya bia tllkür, artık Ya· 
tandqlar arasında bu aynhk 
ıayrıltk kalkb. Gari ae bea, 
ne ıen, ne o, ne biz, ne ıiz, 
ne onlar; ne beyiz, ne efendi
yiz, ne ara ... 

Sea ile beni de araya kathm. 
Söz temsili olıun diye. Yoksa 
ıen de ben de ikimiz de na
dan doim• alanyanyız. 

Hili alanyariliiin ne oldu· 
nıez, caaı luymeth, yemı temiz 
yer ilb. .• Bey kimlere derlerdi? iunu bilmiyen a-üdükler Yar. 

kimlere derlerdi ? Akıllı uslu, 
kelli f elli, &dek, aazik, pinti, 
çelebi kimselere dej11 mi?. 
Çinıeader zade de bCSyle deiil 
nıidir? Hendek aımaz, köprü 
reçmez, yolua ortuından ı-it-

Hovarda, zampara, eli açık, Sanıyorlar ki alanyari demek; 
kabadayı l'eçiair, tözde ıoyu Külhan beyi, bıçkın, tulumbacı, 
ıopu belli, ıösterifi ıeYer, kopuk ilh... Demektir. Hqal. 
keyfi atnma can alır, can ve- bilmiyorlar ki .. alanyari" aözll; 
rir ilh .. Zatlara tleiil mi? .. Tıp- .. alan., ile 11 yar" kelimeleriadea 
kı at ribi .. At ta qmadık ba- yapılma bir merıheclir. 

-Tok Dll'e -

1 
"Yar,, ıözll ise 1'elli ... Alan yari: 
alanın yan; alanı aeven, ona 
sevdalı olan demektir. 

- peki; alanı seven, ona 
yar olan ae demek?. Ahırdan 
dıf8n, k&yden aykın alanlarda 
gezen baııboı, ürek beygirler 
mi? 

Hayır: ıoyul hayahn uy-
puuz, cahilce, abdalca, Adet· 
leriai, itikatlannı tanımayan ona 
kafa tutan ilah ... Yijit demr.k
tir. iyi bil ki ukalalık, hlikema
bk, &lemalık, yazdıklan mu· 
kaddea kitaplara aykındır. 
Alanyan fıraun, bir kartala 
hiaip hayada uçmak istedi de 
herifceiizi peyıa•berler; Al
laha lai geldi dediler, uçarken 
tannnın inclirdi;i bir yıldırımla 
yaadı kaYJ'llldu diye uydurdu· 
lar Halbuki bup tayyareciler 
tüyden kanath kartala dej-il, 
kıçtan penaneli demire ltinip 
yedi kat ı&ilerdı çarliston oy· 
nıy•rlar da kimtı yan bakabi
liyor mu? 

Uzatmıyalım. AJanyari aözü, 
alanyarilik lzmire mahsustur, 
Aydın ellerinde zeybek derler. 
Zey\,eklik, alanyarilik baıka: 
muhallebicilere - lstanbula -
mahsus olan ktılhanbeylik baı
kadır. 

Ôyle İM blltlln f zmirliler gibi 
ıel seninle pada • hem de 
açığa wrarak • alanyiri ol
makla kuhkuhulanalım .• 

Ben de cayır cayır a6yle-
yır, kot .. cbk kır, uçramadık "Alan,, demek ne olduıunu 
alan bırakmaz, kısrak kokusu bilirsin. Yeni dilimizde de bii· 
alan~ J..mt 1a.a l'armeı: Ye yok yeri Yar. Gazetelere bak: 
r&ıterif ltia çatlayıacaya kadar Siyasal alan, soysal alan ilh... Alanylrl 

- -~- - - 1 - - ......:.==============::::::::= 
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Hayır Birlikler -. -Cemiyetlerine ya- Bine~ a~abacıl~r ;e 
pılan yardımlar oto~usçuler hırhk-
camhuriret .. ıaalk fırkuı ha- lerın toplantıları 

yır cemiyetleri •erku yardım Dlln kordondaki C. H. F. 
komitai, Jaalkıa yardımlaruu llirlilder merkezinde binek ara· 
topl .. akta de•am ediyor. Ge- bacdan sahiplerile ırilrtlctileri-
çea mart ayUUD 25 aci paiiu aia ve otobl1sler birli;ile u· 
kadar yapılan tahailit ile ha· lon aaadalcılan birlitinin yıllık 
yır cemiyetleriDe verilen para· umumi toplanhlan Fırka bllro 
lbiktanaı rlateren cedYeli .... tefi bay Osman Şenia buzu 
İIY• yuayoruz: rile yapılmftır. 
iz · · ti · k Hararetli fakat ı-nk aamU.i mır cemıye en D\er ez yar- ._. --
dua komitui 25-3-935 tari· olan bu. topla?blar~a !eni sen~ 
L!_ •--d hali · t bütçeluı tudık edılmiı ve yem um• .. ar vazıye A:ı-:. • 

Talıaillt T. L. idare heyetler, ·~~ti.ı. 
T eberrO Ye ianedea 19.888 ı o OtobOaçlller itırlil'IDln top· 
F.ekı -edea 550 laabunda bukan Doktor Bay 
Deft...Urhktaa 700 Berrakm teklifi veçhile Fırka 
Balo huılatmdan 374 bqkaaımız bav A mi Doiana 
Y ektua 21.512 10 kurultayın mianet Ye tükraala· 

T ediyat T. L. nnm arzına ittifakla karar ve· 
Ôbazıere yardım 3.879 17 rildi. 
~etine Salon aaadalcılan idare he-
Orta mekteplerle li- 7.SOS 38 yetiae Kiail Ahmet, Emrullah, 
lelerde ye bazı ilk Şaban. fenerci AH, Haa Mela-
llaekteplerdeki ta)e. met, Ziya, BotUk Alamet, •e 
beaia iaşesi iç;.. Hal- M~a, . 
l.:eyj yardım komiteaae Binek arabacdan mal uhip-
lfualiehmere 4 650 leri Birlicinin idare heyetiae 
V •rem m&cadele ı.SOO Mutafa Mora, HilaJi, Arif, 
teaaiyetiae Mustafa Kavala, Rifat, Oımaa 
..... yeietfale 1.500 Ye ıllrllcülerin idare beyetiade 
llrk•a•rif cemiyetinel.100 Sellailcli Nuri, Mehmet, Sadet-
kaı talebe yurdma SOO tin, Kutamanili Mehmet aeçil-
U•ami maurif 375 46 mittir. 
v .. kta 20.989 31 yelli heyetlere yllrldtllderi 
kaaada mevcut 522 79 yolda muyaffakiyetler dileriz. 

Muallimler birliği Tırtıl mücadelesi 
Muallimler hirliti aenelik Cumaovasınm Ojian anası 

toplanbaını Halkevi Saloau•da çiftHji yalrinindelri çam orma-
nında zarar veren brbllara kar .. 

Y•pdm11 ve yeni idare heyeti- ıı açılacak mücadele için tet· 
ııe Alaancak bat muallimi İb-raıu. kikat yapmak üzere mektupçu 
b Etem, Gazi Mektebi bay Baha ve orman müdürü 
~-1limi Şeref, Muallim bay Sami dün mahalline ıit-
ilk llMldlr mua•ini Retit mişlerdir. 
Rauf~ ..a~den Mncadelc şekli hakkında bir 

baylar talhqat huırlaaacak ft derhal 

1 
Koşulara 
39 at iştirak 

edecektir 
ilkbahar at koıulanna &nll· 

müzdeki cwaa ılinll baılana· 
cakbr. 

Koıulara iftirak etmek here 
dlla &ileye kadar 39 hayYan 
kaytlettiril..ittir. 

Birinci koıuya liç yqında 
yerli yarım kan Laai}iz (Tiirki
yedı doğmuı) hayYanlardan 
C.., Trokina, Yıldır, Miramia 
Y ıldınm, Erol, Yunua, Anlan, 
Olıa, Ayhaa, Alemdar, Bora 
adıaclald haJYanlardu on ikisi 
iıtirak edecektir. 

Yerli halia kan l.rifiz atla
nna mahna ikinci koıuya Çe
lenk, Ece, Ôzı-e, Coak, Tomru, 
yerli yanm kaa İngiliz atlanna 
•ahaua olu lçlDdl kopya 
Selter, Bozbrt, Klçllk Klu, 
Ceylaa, Klçlk Noaa, Slha, 
Y ılchnm, Kap, halla ku lnfi· 
liz atlanna .. :tama dlrdlnctl 

kOfllY& Roaldloa, Gaaıar, Oda
pett, Graadeua, Kubaclalya, 
yerli yanm ve halia kaa Arap 
at Ye lmraklarma malına olu 
HfİDcİ kOfuya ela Zeybek, Al
ceyJ&a, Hakan, Kumru, Al 
Denif, Mu'at, Sada, F erala, 
ve Koayalı Demı ittirak ede
ceklerdir. 

Teftlf 
Merkez kaza jandarma ku

mandaaı ytlzbatı Hikmet Tuk· 
ıal diln Bomovaya giderek ba 
zı teftiıattta bulunmuştur. 

BUyUcUIUk 
Karııyaka'da Bostanlı'da ea

ki karakol ıoka;ında oturan 
İsmail oilu 70 yaılannda lb
rabim 'in bazı kimselere büyü 
yapbiJ zabıtaca haber alıDllllf 

bqla .. ıtbJ'. 

..... 
1 

Hollovay zındanının 
Dehşeti içinde ... 

lngiliz kadınları seçmenliği 
Ne kadar zorlukla kazandılar 

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

Bugün lnpz A. wam Kamarası 
karıııında heykeli yllkıelen ve 
resmi lnriltere ulusal tablo 
milzesinde resmi muhafaza edil
mekte olan bayan Emlin Pouk· 
hurat 14 Temmuz 1858 de 
Mançeater'de doğmuıtur. Doi .. 
duiu ,UnOn BMtil zmdaDJDJn 
dOıdilill l'Ün oldupnu hatır
latmaktan zevk duyardı. 

Güzel ve romanesk olan aa
nem 1879 da Sofrajet hareke· 
tiain öncllıii olan doktor Pauk
hurat ile eylendi. 1898 de 
babam öldü ve ii esini dea· 
teluiz bıraktı. Anne• çoçuk
lanaı bllylltaek ve okutmak 
için yorulmadan çarpıfh. On
ları ıl\frajet ideali içiıade bü
yüttü •e 1903 te kızlan, Kria
tebel, Adela ye benimle bir
likte .. aoyaal •• aiyual kadm 
birliii" aö bir yeai cemiyet 
kurdu. 

Çtlrpıf•n kadınl•r 
İlk bir nlma)'İf ç•k ılri'lt6 

uyudırdl Annem parlemento 
kapıııada bir mitinı yaph. 
Aydan aya cemiyete yazıla•· 
lar çotalıyordu. 1906 ilk t•ı· 
rindea itibaren, AYam Kama· 
raıının dıtında detil, içinde 
-zivaret aaloaunda- siz almaia 
baıhyoruz. 

Aynı ıh Parlementoda oa 
Sülrajet tevkif edli70r. ertem 
p ima bar miilakemedea 
aonra, hepai birden mahk6m 
oluyorlar. 

Ben •ahkemede hazırdım 
ve bu kar acele hilkmü ltaıı· 
rarak Protesto etmekten kea
climi alıkoyamadım. Bunun 
üzeriaıe hikim beni de hapı•· 
hanenin en alt kabada en dört 
pn hapıaa mahkOm etdi. He" 
men atekilerin yanına kabldım. 
Böylece ilk defa olarak, hapı· 
hane ile tampuf oluyordum. 

Zındana dolru ! 
ilk ince bizi Kara Mariya 

adım taııyan hapıabane ara
basının kara •• kllçllk hllcre
lerine iatif ettiler. Hiç bir ~ 
yok. Ha•a tek bir tepe pençere 
aiıa den ıiriyordiaede poliaia,hey 
betli boyu bunu kapayor. Her 
L • • • __ .,. bir kachnm 
•lrlllllZ, o .... -._ 
fllçlllkle utabileceii bir htic
reye blalmıt buhıauyoruz. Bu 
... um ve yay11z araba ile, 
kalchnmlar lberiade fırlaya 
fırlay, HolloYay andamaa kal
bedilmit olan em Ye korkunç 
kaleye dotru yola dlflyoruz. 

Kapıcı •uifuiai ıaru •• 
uahtarlan ..Ueal hir Hale 
ltirbirine çarpa azan beylu 
kadıalar bizi karfl)addar. 

Sopk ve karanbk latlcrelere 
l'l\t&rcltller. Bmılarm içinde ia
ua elini yhll laizamaa kadar 
kalchna bile ,aremezdi. 

Soma memvlana ,aza al
tıada, dlter malapulaım orta
macla aoymmak •e rabalan
mızla paralanmm yermete 
mecbur kaldık. Bunu• Gzeriae 
bizden eYelki •ahpualarıa bı
rakbklan kir •e yai tabaka· 
ları bili Ozerinde duran bir 
banyo içinde iıtikrahdan titre· 
yerek. airmeie mecbur tutul
duk .. 

Nihayet, düayanın en acaip 
elbiselerini ı-iymemiz lizım 

ıeldi. 
Bütüa elbisel.rimiz therinde, 

de•letin malı oldu;unu ıaate
,.., bir beyaz ok Y&rcla. Batı· 

Meşhur Ingiliz süfrajeti Bayan 
Sylivya Pankhurst tarafından 

mıza, aiyah oldu bir MJU bat- etti. Bir dakika dinlenmek ila· 
hk ve ayaldanama Ü yapsa timali yok. 
ayak kaJpan ~bi atar pabuç- Cani kadınlar •resında 
lar takbrchlar. Dlrt k3feli bir Biz cani sayılıyorduk. Bunun 
paçavra da anlnk yazifuini ıçın her türlü el itleri bize 
ı&rüyordu. yükletiliyordu . Posta iclareai 

Üzeriade ya; ye et parça· için çantalan yap•ak, Hollo••Y 
ları ylizen kakao fincaalanaı andanı ile Lonclraclaki iki iç 
l'etiren mahpus kadınlana ayak erkek hapiahanui mahpmlan 
Hıleri hlll kulaklarmu pa- için elbise dikmek, yıkamak 
hyor. Ye yamalamak. 

UçDncU blllllln Dıt dtiaya ile hiç bir bai-
MUthlf re)lml lanb yok . Yalnız ayda ltir 

Çok l'eçıneden arkadatlan- defa resmi bir lliadua bir 
mı ıözden kaybettim. Zira on· tarafuaa yazılnııt bir mektup 
lan; sertliii biraz daha ldiçlk ıöndermek Ye almak miaa-
olan ikinci baltıte rlndermit- adeıi. . 
ltrdi. Bea iae, hikimi teakit Haftada iki tlefa, yübek 
ottiğim içia, ea ıiddetli hapis dıvarlarla unh pepiz bir 
olan llçüncn b61llğe atıldım. aYlıda ricut hareketi yapma;a 

Dar, aoğuk Ye hanaız hile· bizi çıkarıyorlardı. Bir tek 
relerimize kilit albnela blul- yeıillik bile yoktu oradL Bir-
mıtbk. Peacereler tavm doi· birimizia arkumda ıırala· 
ru kllç6c6k bir yarıktan iba- narak, birimizden cliieriae 
retti. Dar bir tahdan yapıl- alb yardalık bir açıkbkla, 
•lf olan yatak yerden ancak .az s6ylemetlen yliriiyorduk. 
bir parmak yllkaekte duru- iki andaacı kadın bize 
yordu. bakıyordu. Bu kork1111Ç man-

Şilteler ve yubldar, odun manzaraya, yalnız aerbestçe 
kadar aert kuru otla doldu- havada UÇUf&8 fllYercinler, bir 
rul•uı düz bir tahta parçuı ıtızellik duypau kabyorlardı. 
ı-ibi idi. . Çerpıfmaden yllm•dık 

Bu mebilyeden bqka •ah- Kobdenin kızı, Geaeral Frea• 
pus kad~ için arkam bir çiıa kız kardeıi Ye daha bir 
iakemle, bir kaç te•eke, ldlçtik çok ta•ıamıı uyanlar bapM 
bir iki JNU'P ..... ft lalcnJİ Sİrİlla Wk o kadar ... ,, ... 
temiW-u lure tatla tem clltfl ld Wr Wta ..... nd-
ile kirli papmalar ftl'da. Bir Jetimİı: biraz iJileftirildi. Biria-
1.cil •e "Dar yol,, elenilen bir ci blllje ıeçirildik. 
aalibat kitaba oalana oku,.- Fakat burada ela 87ual 
caklan biricik aerlerdi. Ba aaçlu •uamelui ,er.iyor, calll 
can sıkıcı ••koru ,azclea re- uyılayordak. 
çirirken, dnar aruuada Wr Eter itiz alfrajetler blylk 
camın arkunclan 1.ı.. titrek ekmek •• mlcadeledın çekil-
ıtık sindi •• uykum ıeçea mek iıt ... C:.,~!ttın lnı Mfa· 

letlerdea 11f olurduk. 
gecelerimia birincili ift• blyle- Fakat bmaa hiç bir umu 
ce baflaclı. razı olmadık. Bir defa 

Saltalaı• ... ı befiade kor- aerbeat olaca, ilerüle ... 
kunç ltir pabrdı: latacaj"ım aibi, tekrar mllca-

Ap duôr kapılar ılri'lt6 deleye atıldık. Heybetli ylrl
ile açılıp kapaaıyor, yataklar yilfler •e parlamento ile Bu
tiuYarlara clayaaıyor, fardİyaa• kİnf.. sarayına kartı hilcum· 
larıa aert aealeri emirler veri- lar tertip ettik. Suvari polialer 
yor, taılar theriaden •• çekiç atlarile llzerimize Jlrlyorlardı. 
Haleri Fbi l'eç•n adımlar du- Fakat biz :yılmadık. Y-ıae lal
yuluyor4u. Bazan ela lmitab cumL... V • hapiabaaeye dla· 
hıçlanldar •• pj'hldar kalak- diki •• 
larima kadar l'eliyordu. (Yana okuyuauz: Stıfrajetler 

Btltlbı fln fl1rllltl de•.. Bukiaıam aarayıada) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yunanistanda 
Vaziyet 

- Ba,ıaıa/ı 1 net saldfedt -........... ,,~ ... 
lataalnll, 2 (HUiui) - Ati

aa llaberleriae ,an IDlmlz
uld 1ui iatilaabata v..;.
ıo.. liberal fırka• ile .... 
fırkaam aynlmf hmplan •
yılan Kafadaria, Papauutu· 
yo •• Mihalakepeloma ltqba
hk ettiklm fırkalar iftirak 
etlemifeceldenlir. ll••mafilı 
uki atefli V enizeliatler
d~a t•n•am•ı bazı meb'ua

larm •llatakil olarak nam· 
zetlikleriai koyacaklan tah

aia edilmektedir. Ônüaiizde

ki iatihapta bellibatlı Çalclariaia 
Halk fırkuı ile Bay Koadili
ain, lay Metabu,n, T eotokiı 
Ye Raliaiıa bqkaalık ettikleri 
fırkalar karplaf8caldardır. Ma· 
ma6 bu fırkalar ıeael olarak 
hlk6mete taraftar bahnna7or-

Köy bütçeleri 
••• 

VUAyetin bir çok ka11eriadt 
kly bntçelari Yillyetia ·~ 
iiae sin huarla-.p " W· 
rer Wnr ftll,.t kl1 ... os•n 
l'laderilmei• ............ . 
bltçelır YİllJetİll tudilriM ik· 
tiraa ettild9 ..... klJlen 
iade o'n-alrhr. ........ 

Tayin 
P..ta •e telrraf bqmtldlri· 

yetiade açılan poıta memarha

iunna 16 lira maa,la Ye iki 

aene namzetlik kaydile bay 
Hamdi tayin edilmittir. 
.......................................... 
lar. Bay Çaldarisin intihap .,.._ 
yaanamelİ rejim meselai ez .. 
rindeki dOttinceleri de sr6ıte
recektir. 

latHa dedlkodulan 
latanbul, 2 (Hususi) - Atiaa

clan bildiriliyor: Maliy• bakam 
bay Pezmezoilunun istifuı itil
tin Yuaaniıtanda çok dediko
dalar ll)'U'1irdı. 



ayya eye aça 
• B merika ap esı a

uştur şütle firar İeşeb üsleri o 
YEIJ~:{;INI IKI SIItA l>UGMl~l.ıl~lll 1>11tJJAN1~A OLA Şii{ 
KA(:AKÇl YEŞILKöYDE YAKASI 11 NASIL ElJ~ VERl\IJŞTJ? 

Londra Mclburn yarışında 

ikincili2'i kaıandıktan sonra 
Amsterdam - Batavya seferini 
yaparken Süriye çöllerinde ha
rap o!an tayyare unutulmamış
tır. Bu kazada yedi kişi can 
vermişti. Tahkikat belirli bir 
.sonuça varmayınca kimi tayya
renin gökyüzünde bir saika 
inbet ederek düştüğünü kimi 
de bir engele çarparak devril
diğini ileri sürdüler. Daily He
rald hiç beklemiyen romanesk 
bir iddiayı ortaya attı. Buna 
göre yo'cu' rd n biri tayrre
nin normal istasyonlar dışında 
kalan bir ı ere inmesini iste 
mi .. Pilot bu isteği yerini g -
tirmey"nce t bancasını çekerek 
onu öldürmüş ve sonra tnyya
reyi beceriksizce idare ederek 
çöle indirmek istemiş.. Acıklı 
kaza da bu sırada başgöster

mış .. 

Çölde ne iti var mış? 
Bazı İngiliz ortaları faciayı 

fU suretle anlatıyorlar: Tay-
yarede dör tayfadan ba ka 
üç yolcu vardı. Bu yolculardan 
birisi veya ikisi uyuşturucu 
maddeler kaçıran bir çeteye 
mensuptu. Çok miktarda afyon 
Ye kokaini çölde, önceden ta
yin edilen bir yere bırakmak 
\'azifceini Üzerlerine almışlardı. 
Seferi yapan tayyarecilerin ne 
kadar şuürlu Ye aamuslu adam
lar olduklarıaı bilmiyorlardı. 

Büyük para tek
lif ettiler. Ka
bul ettire cyin
c e tehdit yo
luna sııptılar. 

Ne para, ne 
de tehdidin ıök
mediğini ıördü

ler. O zaman 
haydutlardan biri 
m•kineyi idar 
debileceği sanına 

kapılarak pilotu 
öldürdü . Bel
'ı:i de öteki tay-

hanesinden birinde paraşütle 

bir firar teşebbüsü olmuştur. 

Küçük bir ı;ıök yaranı andıran 

.~ıo !1' <;oluııılPki /.a_wfo oleıı 

J 'a nıı a 11 l iye 
hapishanenin damına hırt.kılan 
paraşütler azılı birkaç haydut 
tarafından kullanılmak üzere 
idi ki gardiy.ınlar işten haber
dar oldular. Haydutlardan biri 
paraşütü kullanarak kendini 
boşluğa bıraktı. Fakat Ameri
kan polisinin elinden yakasını 
kurtaramadı. 
Tayyar yl kaçan cani 
1930 da yolcu tayyarelerinden 

biri hav•mın bozukluğu yüzün
den Nürenberge inmeğe mecbur 
oldu. Polis memurları pasa
portları araştırırken içlerindc11 

falar da birer Yolc ıı ia!lycırelcı-in iıı ir;ı 
kurşun yemekte• kurulamadı- l birinin fotoirafı iki yıldan beri 
lar. Fakat tayyare de bu bo- polisce şiddetle aranan bir ca· 
iuımıya dayanamıyarak dev- nının eşi olduğunu hayretle 

mıştı. Tanaıe l·arekct edince 
de geniş nefes a!fllıştı. Bu mo
dern firar vas,tası S"' .. e~indc 

polisin tnkibatm 'ln ku::-tuldu
ğunu umuyordu. Pi:ot bir saat 
!iOP.ta s:ddctli bi- f .ı"~t~anın 
baslama ı~ ü~e-e o lu "'unu h;r.
sedince y<''d::ı d~v" n c.trne1.
tense Prac;a do ıt"· :...:i te: c·h 
etmişt:r. H ı-ız ve.:.re.3.~rm bu 
geri clJn"""en ' b~ i yol·tu. 1 

r 
Tayy&:-e ye e m n e haıret:e ' 

so.du : 1 

• !. 

Duy n('ır,·i ll"fıJtılalı :ıık !; ıç 

Hnnsa şirkdini l tayyareler·n
den biri N ·. e beı "'den dokuz 
yolcu ile h re c!: ctmi .. i. Hrı
rekett n az .>nra }'ole 'ardan 
biri abde~~lı eye rri r.. 'l ve 
ansızın bir infilak sesi duyul
muştur. F~knt t--yy.a ... nin yan
ması ihtimalini dü ünerek der
hal }ere inm"şlir. Abdcsth ne
nin knp1 .. ı kırılarak içeri giri-
lince koiunda ehemmiyetsiz 
yanıklar olan aıbd12llaşmış 
bir adamla karşılaşıldı. Tahki
kat neticesinde herifin tayyareyi 

1 

• ş •· 1 c z a l"dan 
iri de_ oğu pakt _olacaktır 

ALMANYA YA DOGUDA BEY AZ i<ART VERMEK SOVYETLERLE 
İŞİNİ BİTIRiNCE BATıYA DÖNMESİNİ 

VE İKİNCİ .BİR SADOVA ANıKLAMASINI TEŞCİ ET:f\itEKTİR 

.11 m aıı yad ll suıı !/ füılcrclel; i 11111ıw t(Şl <' nl l' u 
P~rla... ai't bolşevizmi ezmekten ibı:ırettir. düşmanl:ğmda Cermanizm Ye 

Paris Midi gazetesi " doğu- Pratik hulya : Doğuya doğru Slavizm t rihi olan Cermanizm 
dıt Lokarno yok ,, başlığı albn- yürüyüş, Almanyanın sıkı sıkıya ve Sln\'izm kavgasından başka 
da yazdığı bir b:ışyazıda diyor ihtiynç duyduğunu iddia et- ne saklıdır ? Bu ırkı olan çe-
ki: "Hitler - Saymen görüşme- tiği kolonizasyon topraklarım kcmemczlik karşısında Fransa-
lerine dokanan duyuldar, görü- Rayh verecektir. Bu oyu- nm rolu nedir ? 
nüşte, karışı~dır. En doğrusu nu önceden keşfeden Moskova Bazıları diyor! r ki : Fra11-
Bay Hitler tavizatla mukave- davranıyor. Bay Lavalı So\'yct sanın yarını Rendedir. Do~uya 
metleri birbinn~ karışhrmışt.r. Rusyaya çağıran Bny Litvino- burun sokması gerekmez. 
Bunlnr, içinden bizi Almanya- fun telyazısı Hitlercilerin pla- Diğerleri buna şu ceYabı ve-
nın gerçek İ.5teklcrine götüre- nma Moskovanın cevabından riyorhır : 
cek bir ip ucu bnlunabilir mi? bir parçadır. Bay Laval " pren- - Almanyaya doğu sınırla-

Hitlerin belirsiz o'an tavizleri sip ol rak beraberiz ,, cevabı- rında bey z kart vermek Sov-
L tı mırla mın korunması verdi. Bunun! bernber pren- yet Rusy ile isini bitirince 
il ilid'r. Y ı Rende barı t n s;p ile tatbikatı ara,ında bir bize dönmesini teşci etmekti. 
ibarettir. F 1ırer, h tta, l 3va çok günler geçtiği görülüyor. Prüıy yn yeni bir Sadova dar-
lol rno un J bir n evvel im- Fransız bakam Rusyaya gide-- besi yapmasını vao.dctmektir. 
z • mnk i c 1 if ni söylemi it. ceği gün hala belirm di. Hal- Ctreza Etonfer nsında 

o ... uya !Dwllnc 1 buVi bu tarih başh başımı bir Strcza konferan~ında içinden 
Fahıt Do v uda lokarno iste- s ... mbold r. Moskova yalculu- çıkılması gereken dava budur. 

m:yor. Vistol yanındaki sınırlar ğun ne \.;ı<lar kabilse 0 kadar Berlindcki Alman - İnıiliz gö
çabuk olmasını istiyor. Yalnız 

l~cn sınırları gibi koruyucu İ riişmclcri bu konferansı anık-
! ti b v e.r d' n~ilizler bu çabukluğu onny- l B 1 R h 

pı:ı c arn oyun egmem ı ır. l:ımıyorlar. Zira Moskovayı :ıi- amı~tır. u görüşme er ay ın 
Meme! ve Knrpatlar mevzuu- F h b )' - · b y H"tl · de y~ret ü rerin hoşuna gitmez. arışsvcr ıgı ı erın -
bahı o!unca lrnrşılıklı yardıma Sır Con Saymen, Führeri kız- diğinden daha az olduiuna 
lüzum yoktur. dırmaktan kaçmmak istiyor. Con Saymeni inandırmış olsay-
B rlln Mo kovaya karşı Londra Berlinin, Parıs te Lond- dı faydasız o!mıyacakh Zira 

Berlin Moskovaya karşı yer ranın hoşnutsuzluğunu uyandır- Barışın lrnrunması Fransa ve 
almıştır. Führerde uyanan eski mak istemiyor. Büyük Britanyadan boş pakt-
doğu hulyasıdır. Mistik hulya: C rmanlzm ve Slavizm lar değil, belirli davranıılar 

rildi. ıördüler. Bu adam birçok ci-
Tayyareyle kaçakçJhk nayetlerden dolayı takip cdil-

Bu hikaye doiru veya yanlış, melde idi. Bu polisler caninin 
fUrası muhakkak ki tayyereyla ellerine kelepçe geçirmeğc git-

havada bomba ile uçurmak is
tediiini me. dana koydu. Sui
kastçı bu cinayeti ne maksatla 
yapmak istediğini söylemek is-
temiyordu. Nihayet çok 7a
mandırnberi işsiz olduğu, aile
.sine hayat sigorta bedelini ka
zandırmak için bundan b2şka 
çare görmediği anlaşıldı. 

Nuiliiin kişisel düşmanı olan Führerin Sovyetlere karşı bu bekliyor. 
1 p~·~·~y;··g~·~~i~'~i~~··gö;~·ı···~:~·:.~~· .. ;~·:;~~~;~·~·~""" 

yapılmış kaçakçılıklar az cie- tiklerinde onu sakin bulınu~lar-
iildir. Paris - İstanbul yolunda dı. Bu neticeyi beklemediği 
Cidna tayyarelerinin sefer yap- belJi idi. yolcu tayyarelerinin 
tıkları senelerde idi, tayyareyle ilk seferlere başladıld.m yıl-
yapılan böyle geniş bir kaçak- tarda pilotlardan bile kaçakçı-
çılık meydana çıkarılmıştı. Ayni lık yapan•ar cj.c&-ik değildi. 
yol üzerinde bir çok defalar Kaçakçı pllotl r 
yolculuk eden şık giyinmiş bir Batı hatlarında kaçakçılık 
icnç nazarı dikkatı celbetmek- y4!pan iki tayyarecinin motör-
ten kurtulamıyordu. Kim::ıcyle !erine uydurma bir silindir 
konufmıyan bu adam çok mef-

takarak kaçakçılık yaptıJarı gö
gul bir iş adamı ıııayılaJ:ıilirdi. 

rülmüştür. Kaçakçılar bu silin
Ceketi, hava ne kadar sıcak 
olursa olsun daima kapalı idi. dirin içini kokainle doldurmakta 
Bir defasında, Yeşilköye çı- idiler. Bu hile çarçabık meyda

na çıktı. 
karken ceketinin düğmelerini Gene Yeşill;öyde 
iliklememİf bulunmak ihtiyat-

Gcne garptan gelen bir tay
.sızlaiını yapmışb. Güneşin bol 
ışıiı yeleğindeki iki sıra düğ- yareci Y cşilköyden oıyrılmak 
melcri parlatınca kontrol me- isterken tevkif edilmişti. Pilot 
murlarınm ~özleri bu şık genç tevkifi protesto etmişti: " Bizi 
üzerine çevrildi. haydut mu sanıyorsunuz? ,, diye 
Düğmelerden her biri büyük ba{{rıyordu. Fakat üzeri aranın-

kr~tta mükemmel pırlantalar- ca büyük kemerinin içi altın 
dı. Sonradan anlaşıldı ki sessiz dolu olduğu görüldü. Kemerde 
genç bir pırlanta kaçakçısından tam bin altm vardı. Sivil polis-
başka bir şey değildir. Her Jcr önceden duyuklanmışlardı. 
defasında büyük bir serveti Tertibat tam zamanında alınmış, 
gümrük'5iiz kaçıran bu adam kaçakçılık meydana çıkarılmıştı. 
yakalandı. Pırlantalar da mü- Hır~ız vezned~r 
sadere edildi. Prag bankalarından birinin 
Paraşütle ha.pi han d n veznedarı büyük bir pal'a çal
Flr r teş bbüslerl dıktan sonra Prag - Starzburı:-

Gr-<:;cn sene Amerika haois- seferini yapan tayyueye atla-

Pilotların korkusu 
Bükrcşten hareket etmek 

üzere olan meşhur Fransız pi-
lotlarından Tallet Laraata, yol
cu!ardon birinin kendisini bir 
milyon fr~nga sigorta ettirdi2'i 
haber verilmişti. 

Pilot endişe i!e sordu: 
- Bu adam kimd;r. Görme

liyim. S:ıkın bir haydut olma-
- sın. Bu kadar yüksek bir si-

2'orta yaptırdığına göre hepi
mızı öldürmek istediğinden 
korkarım. 

Halbuki yolcu, ilk defa tay
yareye binen büyük Fransız 
sanayicilerinden biri idi. TalJet 
onu gorunce müsterih oldu. 
Budapeşteye kadar yolculk sa
kin geçti. Yolda bu maceradan 
haberdar olan yolcu Pilota: 

- Ben lokomotif fabrikatö
rüviim. Bana tayyareyi .sevdi
riniz. Şimdi bir tayyare fabri- • 
kası yaptıracak, sizi bir dene
me şefi olarak yanıma alaca
~ım dedi. 

İltifat çok zarifti. Faknt Tal
letin de hakkı vardı yoı... Bir 
milyon değerinde olan bir 
yolcu herhalde görülmeye ve 
düşünülmeye de2'er. 

Uluslar kurumu sistemi ateş 

Denemesinden • 
geçıyor · 

- Boşta10 11 liucı·cı sahııede _ 

duğu takrHrde Ingiltere bu mü
dahaleyi Lokarnoya karşı bir 
tecavüz addetmiyf..cektir. 

Polonya vazlveti 
Değiştirecek 

Malin gazetesi Almnyanm 
silahlanma tehlikesinia Polon
yanın veziyetini deiiştirebile
ceii ve kendisini Sovyetlerin de 
dahil olacakları bir şark and
laşmasma iştirake scvkedeceği 
kan.aatindcdir. 

Landre Alman elçlsl 
istifa ediyor 

Pctit Jurnal Varşova hüku
metinin böyJe bir hal suretini 
temenni edeceği fikrindedir.Bu 
defa Berline muvasalat eden 
Almanyanın Londra sefiri B. 
Fon Hes'in Londradan alel'a
ccle ayrılma-;ını Eko Dö Paris 
gezetesi el,inin vazifesinden 
affedilmek talebinde bulundu
ğuna dair o:aı:ı şayiaların teey
yüdü gibi knbul etmektedir. 
MaJiim<lur ki B. Fon Hos Hit
ler - Sir Con Saymcn mülaka-
tını hazırlndığı halde İnglizna
zırlarilc birlikte Berlinc davet 
edilmemiştir. 

Memel me~ 1 1 
LONDRA 2 (A.A) - Avam 

kamarasında :n1!iltercnin ve di-

1 
2-er devletlerin Memel mesele
sinde müdahalelerinin nevine 
dair sorulan suale karşılık Sir 
Con Saymen demiştir ki : 

İngiltere, Fran~a ve İtalya 
tarafından vukubıılan son te-
şebbüsler esnasında Mcmelde 
ki vaziyeti haziranın bu mınta
kaya bahşedilmi~ o:an muhta
riyat prcnsibiyJe kabili telif 
olmadıiı ~e bu vaziyete bila
teahhür bir nihayet vermek 
icabeyledi2'i Litvanya hükume
tine bildirilmiştir. 

Hendersonun sözleri 
Londra, 2 (A.A) - B. Artur 

Henderaon demiştir ki: 
Almanya Cenevreye dönme

lidir. Va Bay Edenin seyahatı 
hakkında şunları ilave etmiştir. 
Bug·ün yapılmakta olan İngiJiz
Sovyet görüşmeleri bu iki dev
let arasında daha sıkı milna
scbatın temellerini atarsa bun
dan çok memnun olacağım. 
Sovyet Rusyanın uluslar kuru
mu azası olarak çok foal iş
tirakini görmekle kendi ken
dimi tebrik ediyorum. 

B. Henderson yakında etra
fı yoklamak üzere Cencvreye 
2"idcce2'ini bildirmi'ı?tir. 

DUn Borsada 
Yapllan Satı,lar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

14 237 S Süleymano 12 
206 AZ Ahmet 11 62 13 50 
181 Alyoti bi. 12 
50 Müslcira in. 10 50 
35 H Alyoti 12 25 
15 Ş Riıa Halef 12 25 
14 Koo ittihat 14 50 
14 J :raranto M 11 

12 25 
10 50 
12 25 
12 25 
15 50 
11 50 
13 10 M J Taranto 11 

5 L Galemidi 13 50 13 50 
461 Yekun 

Zahire Borsası 
Çu. Cinsi Fiat 

4 80 
39 

463 Buğday 4 15 
33 balye pamuk 36 

Para Piyasası 
2-3-1935 

Alış 

Mark 50 20 
İsterJin 604 
Fr. Franiı 8 28 
Dolar 80 
Belg 21 
İtalyan lireti 1 O 35 
İsviçre F ran. 40 62 
Florin 84 75 

j Kr.Çckoslov 5 23 
a Avustr. Şilini 

Satıı 
50 70 

609 
8 30 

79 50 
21 50 
10 40 
40 87 
85 
s 27 

24 
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E 1 GU\: VE HEYEC;,.~ lLIMÜLAI<ATLA :BERNAR ŞOV EGANDİ 
uf ft1: y~ ~~"LARINIZ tlS l PENBE? ÇÜ KÜ SABUN l(ULLANMAM,, 

••--!llWK:D;~,, && ev ... n,,..e • m 

V aiiıJı iz ta diri er - Köylümüze hayranlık! 
• • 
ıçın 

"J ürk kadını içiıı an1ac yalnız giyinmek ve süslenmek değil, kendi 
eserlerini ve kendi izlerini bırakmaktır .. ,, 

Bir k ç günden beri İzmirde 
bulunan Amerikan gazetecile
rinden Bayan Betti Roose şeh
rimizden ayrılm;ızdan önce 
" mülakat kraliçesini biz de bir 
mülakat ateşi altına almak is
tedik. Meslekda.şımız bize gü
ler yüz göstererek sordukloı.rı
mıza şu cevapları verdi : 

_ Yazı y zmağa küçükten 
meraklı idim. Daha 7 yaşında 
iken hik"y• y zmağa başlndım. 
17 yaşında ı:azeteclliğe gird · m. 
E çok " fntervieu ., mülakat 
yollarında uğraştım. 

En çok han~i mül~katım'e 
mi iftihar ederim? İnsan her 
çocuğunu sevdiği l?'ibi, benim 
de her yaptığım mülakatta 
unutamıyacağım birşcy var. 
Bazan mülakat beklediğimden 
b m-başka çıkmıştır. Mesela 
Yugoslavya l:raliçasile görüş
tüğüm zaman, beni en çok 
kavrıyan onun sadeli2"i idi. 

Bazı miılakat)arı ele geçir
mek çok güçtür. Mesela lian
tlide-n bir mülakat kopar ak 
için tam altı ay uğraştım. Bir 
gün artık bundan ümidi kesmiş 
b şka bir mülakat· peşinde 
idim. Londrada bulunan kana
da baş bakanı ile görüşecek
tim. Son bir defa Gandiye tc-
l~fon etti . ttltı ay ayni av 

ısı dan koşduktan sonrn 
~ ccvab b~klemcyordum da. 
at şn cevabı oılmAyayı 

mı! 
- Bayan, beş dakikaya de

rrin buraya gelirseniz aradıgı

ııız mulakatı alac kımız. Beş 
dakika ! ayaiım altında sihirli 
bir halı yok ki, yer altı demir
yolilc tam on beş dakika olan 
yolu beş dakikada alabileyim. 
Ne ise 15 dakika olsun dedi
ler. Bir dakil·a fazla yok. Şap
kamı ı:r.ymcı?"e bile Yakıt bula
madım Ye oldu~um sribi GıŞarl 
Fırladım. Bir dakika geç kalsam 
Mahatnıa sözünden cayar mı 
cayardı! Yağmur altında şap

k •z koştum ve yetiştim. 
.!ahatma katibi ile birlikte 

J1;;rde ba2"daş kurmuş, kendine 
pamuk bezi dokuyordu. Ben de 
Yere ç.ömeldim ve öyle görüş· 
tük. Katibin elinde saat! Üç 
dakika kaldı, iki da' "ka kaldı! 
Diye saniy~ı .... · .. ayıyo ·du. Am
nıa, onları at attım ve yarım 

dakıka fazla ka!ına2"a muvaffak 
oldum. 

En ümitsiz bir mülakat ta 
meşhur lngiliz feylesofu ve ti· 
Yatro müellifi Bernard Show 
ile yaptığımdır. Bu da çok 

&-a.rip oldu. Bernard Show mü-
' likat vermez. Londradan her 

2'cçişimde talii tecrübe etmek 
iıtcr, fakat reddedilecei"imi 
düşünerek cesaret edemezdim. 
Nihayet busene muvaffak ol
dum. İptida teşebbüsten vaz
ieçtim. Rusyaya, Filistine gi
diyordum. Dönüşte yine aklıma 
.ı<cldi. O sırada Bernard 
~how'un bir piyesi ı:österiliyor, 
hyatı oda mera-sim yapılıyor-
du. Gideyim mi, ıitmiye-
yim mi? Tam yedi yıl 
bu sual beni tereddüde düşür
~üştü. Nihayet tiyatroya git-
tırn l"'apıcı ·ı ·· ·· ·· · ı e goruşuyonım. 

. - Show daima büyük evinde 
nıı oturu d" yor, ıye sordum. 

-T. yok canım, falan otelde 
ıyatıo · 

,2'cce yarı .. ı bitti. 

Otele koştum. Bana bir oda. Ertesi akşamlar bizzat bana Roos'a,, imza : Bernard Show. 
Bu :ıaatta yalnız başına bir kılavuzluk etmeği teklif ederdi. Başka kimlerle mülikat ct-
kadının oda araması garip. - Hayc!i Bayan beşinciye! Hm? O kadar çek ki. Cenubi 
" Yok 1 ,, dediler, - "Olur mu Nihayet birgün beni daire- Afrikanın başkanı gener l 
ya, ben bütün dünyada bu sine d5vet etti. Rusya hal!kın- Smith. merhum kral Faysal, 
otelin şöhretini duydum!,, Ni· da konuşmak istiyordu. O da bnyan Roosevelt, reisicumhu-
hayet ertesi sabah bir oda az zaman orada kalm•r.h. Be- run bayanile Beyaz evde gö-

lla!Jmı 
hazırlamai söz verdiler. 

Sabah gittim. Otelciye: "Si
zin bu otelde benim büyük 
bir dostum d var!,, - "Kim!,, 
- " Bernasd Shovl,, - "Bura
da dır yal Hem de bundan 
ne kadar müftehiriz bilseniz!,, 
"Fakat benim burada olduiu
mu söylemeyin. Kendisini ra-
hatsız etmek · t ıs cmem.,, -
" Dostu iseniz l?Örüşebilirsiniz. 
Daima meşıul dei-iJdir. Ye
mekten sonra muhakkak asan
söra geçer . ., 

Y eıniye gittim. Bcrnasd 
Shov karısile orada. Çok mes
uttum. Artık bu adamı bırak
mamalı. Yemekten sonra asan
söra çıktı. Tam sırası! Kendi 
kendııne! " Beti, yavrum, 
bu fırsatı da kaçırırsan yaya 
kalırsın'.., Dıycrck yemeği yan 

bıraktım, asansör başına koş
tum. O ve karısı içeri girdiler. 

Ben de. Fak:ıt nasıl konuştum? 
Bayan Şov'a söz açtım. 

- Siz bayan Shov değil 
misiniz? 

Evet, şüp'lt:!lliz. 

- Buluş u·~umuza çok n· "tn

nunum. Mü? uek bfr dosh.ı.rnz 
var. 

Hakik;ıten vardı da. Ba
na anndik etmiş bir kadın. 
Ondan b h,ettik. Büyük 
muharrire lı:ç bakmıyorum. 

Rusyadan •,cldi~imi duyunca 
o l.ı:endisi benim.e konuşmağa 
başladı. 

- f ntibalnrmız ne ? 
- Bu husust.a çok konuş-

malı, üstn.t ! Ben beşinci katta 
oturuyorum. Fak2t Ac;ansörü 
na!ıl durduı·.ıca0 ımı bilemiyo
rum . 

- Sizi b"n götüreyim, dedi. 
Ve beni be ncı k<ıta çıkardık
tan sonra l...cndi~i oturmakta 
olduğu birinci kat indi. 

Rousşe 

nim serbest dolaşmama şaşı
yor : " Sizi nasıl bıraktılar? ,, 
diyordu. 

- Fakat üstat, ben mühim 
bir şahsiyet dciilim. Bana 
bakmo.z ar bile .. 

Biraz düşündü : 
- Fakat siz ne ış yapar

sınız? 

O dakikada duydu2-um he
yecanı hiç duymamıştım. Pen
cere açık olsa. bu suale cevap 
vermemek için atlamağı tercih 
ederdim. Gazeteci olduğumu 
nasıl söylemeli; fakat yalanı d3 
sevmem. Mesela " muallimiın ,, 
diyebilirdim. Demedim. Kaça
bilir miyim diye pençereye ba
kıyordum. Nihayet cesaretimi 
sıkı :sıkıya ele aldım: 

Ben mi? 
- Evet, ne işiniz var? 
- Ben mi? .. Gazeteci ... 
Hayretle bana baktı. Düşün

düm! "Beti dostum, işin bitik!,, 
Fakat o dakikada ona ne ka
dar hayran oldu~umu anlata
ınanı.Hiç bir söz !ıÖylemedi.Mev 
zuu de~iştirınedi. Aynı mecrada 
söze devam etti. Diyorum ya, 
hayran oldum ona! Zira, o daki
kada bütün ruhunu görmüştüm. 

- Ne mükemmel endamınız 
var,mister Şhov.Bu ebedi genç
Jiğin sırrını öğretstniz, eserle
rinizle yorulmadan gene mil-
yoner olurdunuz. 

- Çok yürüyorum. dedi. 
- Ya yanaklarınız neden 

böyle pembe? 

Güldü! - Biç sabun kıJllan
mam da ondan. 

Ve böyle uzun uzzdıya gö
rüştük. 

miilal. tımızda - hoşuna gitıni
yeccği yerieri - neşretmedim. 

Pek canını sıkmış olmıyacağım 
ki bir gün kendi imzasile bir 
fotof!rafmı aldım. 11 Bayan Betty 

rüştüm. 

Amerika tarihinde i k defa 
rörülm~"i bir ""'ydi. Kanad 
bn ve! · i E .. net, me"hur İngiliz 
mu "'rl "ri V cb, Lort Robert 
C c"I, n u · t ikat komis
yonu r · i Lort Lyton, b'r çok 
f. ı:mler hep ı;örüştüğüm zevat 
'2rnsmdadır. 

- T ürldyede? 
- Burada muayyen şahısl rl 

değil, herkesle alakadar olmağ 
geldim. Ankar~da B. Arasla 
görüştüm. fst .. nbulda tiyatro 
s n'lltkarlarını21 gördüm. Bil
hassa Muhsin Ertoğrulün yap
tığı çok şayanı dikkat. O bir 
deha. Hem operet, hem sinema, 
dram üzerinde çalışan biricik 
Rejisör dır, sanırım. Bir k
şam şehir tıy trosuna yaıb y 1-
nız gittim. Gogol'ın " Genel 
Müfettişı ,,gösteriliyordu. Türk
ccde evet ve çok sözlerinden 
b şka bir tşey anlamadığım 
halde. Piyesten oknd r z vk 
aldım ki. anlatamı.m. Çok canlı 
bir oyundu. Buda b şta Reji
sörün kudretini gösterir. 

- İzmirdc? 
- Valiniz Kazım Diriki çok 

t& I .. tir ettim. Büyük kahraman
Jarınızdan birisi olsa gerek. 
Zafer neş'esini sulh haya 
tında aramasını sevdim. Köy
lüler arasında yaptığı şey
ler bir ruh yaralıyor, bu ha
kiki bir zaferdir. Diğerlerinden 
üstün bir zafer. Zira bunların 
menfaatini herkes birdea top
lar. 

Köylerde gezdiğimiz vakit 
valinizin ne kadar sevildiğini 
gördüm. Bu yürekten doima 
birşeydir. 

Türkiyedeki umumi intiba
lnrımı soruyorsunuz: Ülkenize 
ilk defa geliyorum. Kadınları

nızın güzelliği ve herşeyi ça
buk anlayışı beni teshir etti. 
Bir sözle deiil, bir işaretle 
herşeyi anlıyorlar. Erkekler de 
çok nazik. Cali deiil, 
Doğuştan bir nezaket. He
le köylülerinizin misafirper

verliğine şaştım. Onlar, Türk 
ulusunun gerçek yüregını gös
teriyorlar. Şehirleri Avrupa 
şehirlerinden ayırdetmek daha 
güç. Fakat köylerde eyice du· 
yuyorsunuz ki Türkiyedesiniz. 

-- Ankara'da bayan meb
uslarla görüştüm. Onları çok 
ileri, çok zeki, çok anlayışlı 

ı:-ördüm. Genç kıdarınızda üze• 
rimde çok derin bir tesir yaptı
lar. Burada kız lisesini gezdim. 
l' ızlarmızla İngilizce konuştum. 
Hiç te çekini:'cn değillerdi. 
Ankar~da da öyle, bir mek
teple, ben onlara bazı şeyler 
sorduktan sonra : " Şim
di biz de sorabilir miyiz, de
diler. Bizim için ne düşünii
yor sunuz? ,, 
Kadın hakimleri, her meslek

ten kadınlarınızla rrörüştüğüme 
pek memnunum. 

Kadınlarınız, Avrupa k dın

laı mdan ziyade Amerika ka
dın! rına benziyorlar. Bizde 
oldu~u 2'ibi, onlarda - evlerini 
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ıv.Itneye n:ıek't"L'l.p1arını 

Mine ! . . Canının çok sıkıl- Kadın, erkek ile melek ara-
dı2"ı zamanlarda ( kadın yua- sında baddı vasıldır. Birinde• 
dıldıiıma memnun deiilim ! ) kudret, diğermden ruhaniyet 
sozunu tekrarlıya tekrarlıya istiare eder. 
ırözlerinin ya~ardıjmı hayata Bir kaç satır okunamamııtır. 

küstüğünü söylemittin. . . . · • • • 
Bu sözlerine o gün Jayik ol- Mahfi ve esrarıenıiz olmak 

duğu cevabı vermemiştim. bir parça Allahlık ve pek çok 
Çünkü çok bedbin ve çok kadınlıktır. Şefak bulutlarının 
sinirli idin. O ıün için seni renkrenk sisleri arasından Tann 
ikna etmenin imldinsızhğ"ını kullarına bir sabah ı:-örünüverse 
anlamakta müşkülat çekme- büyüklüğü arızaya uğrar sanı-

dim. F kat bugün vaktim mü- rım. 
saittir. Esasen kitaplarımı ka- Kadınlu güzellik ve his iti-
rıştmrkcn ( lüzumludur ) işue- barile erkeklerden yüksektir-
tile s~kladığım evrak arasın- ler. Erkeklerin kadınlara rüc-
dan elime geçen bir yazı bana hanı ya'mz baz.olarının dahı 
o günü hatırl:ıttı. Şimdi kuvvetli olmasındandır. Bu 
sana ccv::ıp vermek için kuvvet, İnsaniyeti hilkattan 
içimde daha büyük bir beri h rpten harbe sürükle-
arzu var. Bum n i'e bera- diğı cihetle bunu bir fazilet 
bcr imi ve iç ·m~i b" ~·ıer ile addcd~miyen hakimlere hak 
l ır.nie c ır.: b r k f nın ve vere ~r v rdır. Kadınlarla 
re· duygu u b:r ruhun tercü- erl c1i'e ·n an ~am malarının 

!'lnı o' n bu \;ime 
0

eç n ) a- ~ebebi ar rında ka ılıklı 
. a k d1 ·zuu .:. ' t- de liğe d anan arkada lık 
l rnnc bir üs1üp i e ade oya ihtmalinin miimkün olamama-

rribi iş1enıniş olduJ-undan bun- sıdır. 
lnrı d:ıh evvel okutmak isti- Evlat anasına bir koruyucu, 
yorum. Aynen mıklettığim u l'oca karısına ya bir maşuka 
yazıyı kimin yazdığım ve ne vc:ya bir yardımc·, kardeş hem-
zaman y zıldığını bir türlü h - şircsine ana ve babanın scv-
tırlıyamiyorum. Yırtık ve kopuk g-isinc fuzuli ortak olan bir 
parçalarında neler vardı bil- rakibe; ·bir genç maşuk sına 
mem. Fakat çok eski bir mec- imreailecek bir meyve nazarile 
muanın kıymetli bir yilprağ'ı baktıklarından cinsi kavi ile 
olduğuna şüphe etmediğim bu cinsi latif r ısında iki erkek 
kağıtta şunlar yzozılı.. beyninde menfaıı.tsız:, ivazsız 

( Güzel Ye zeki bir erkek 
olsan dahamı b htiyar olur
dun ? kadın ile erkek arasın-
d ... füıtünlük ve aşağılık ihtila
fı yoktur.1ki cins arasında y ~
mz Lir bünye farkı vardır. 

Büyük bir asker demiş 1 i 
All h dahi edebiy ... t ile iştiıraJ 
etmek istemiş. Kadını manzum 
\ erkeği mensur olarnk te if 
ey'emi 1tir. Bir;nde ahcn'< ve 
diğ-erintle vuzuh esast r biri 
dilfirib ve diğeri dilrübadır. 

En güzel şiirleri nesre tahvil 
edersek zevki ve batta manası 
rabnedar olur. Çünki şiir an
laşılmaktan ziyade duyulmak 
içindir. Hem şiir ve hem nesir 
yazan büyük yaradıcmın şah
eseridir. Nesri şiiri kadar bclii" 
ve derin deiildir. Sen de ya
radılış manzumesi içinde bir 
mısrasın.Zeki ve ı:-üzcl bir ka
dın olduğuna ıükret .. 

Daima güzel görünmek, sev
mek ve hüküm sürmek iıte 
kadını• vazifesi !.. Sevilmek ve 
etrafını mesut etmek, işte ka
dının mukadderata !.. Bu nok
tai nazardan kadınlık sanatı 

güç, hem pek S!Üçlür. 
Hayatın ea :nefis bir lezzeti 

olan " sevmek ,, evlada, koca
ya taalluk edince ne yüce bir 
hal alır. Bu mertebe şamil bir 
aşka ancak kadın kalbi mah
faza olabilir. 

Kadınlar hayatın çiçekleridir. 
O çiçeklerin yemişleri çocuk
lardır. Çok defa erkekleri kı
rıp eıen vukuat fırtınaları bu 
çiçekli narin dalları büker fa
kat kıramaz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
çok sevdikleri halde - ev dı· 
şında bir meslcie bai'lanmak 

ta istiyorlar. Hayat onlar için 
yalnız gitmek, süslenmek de-
2il. Amerikada ve Türkiycde 

bu yüzden aynı ruh ve ~macı 
buluyorum. Kadının isteği yal
nız var olmak ve kocasından 

saygı görmek değildir. Kadın 

şimdi kendisi bir şey yapmak 
hay t vergisini ödemek, o da 
dünyada bir iz, bir eser bırak
ın k istiyor. 

Bay n Beti Roose buradan 
Yunanistan ve İtalyaya gide
rek mülakatlarının serisini ta
mamlıyncaktır. 

arkada,Iık gibi samimi bir 
uyuşma ha ıl olamnmıştır. 

Koca, karde , aşık, oiul kim 
olursa olsun, karı. hemşire, 
mişukA ninelerinden iizliye
ccklcri ve bu kadmların da 
koca, l· rdeş, aşık ve oğulla
rında sakhy er.klan bir ç k 
his ve fikirleri vardır. Bu an
laşnmamuhk yüz .. ndendir ki 
beriki ci s de yekdiğcrini şi -
diye l, dar tamamilc tanıyama-
mışlard r 

Biz kadınlardan malik olma
dıkları fevkaladelikleri bekle-
riz. Fak:ıt onların bizden bek
ledikleri alelidelikleri öirenin-
ce irkiliriz. 

Kadınlar, Yalnız kocalarila 
çocuklarını idareden mesul ol-
duldarı için hıynibacette dünya 
ile uğraşmağa mecbur olan er-
keklere ni!!ıbeten daha çabuk 
ve daha kolay mesut ve müs-
terih olabilirler. 

Güzel, durendif, halim, zeki 
vclüt ve... Zeniin olan her ka
dın muhakkak bahtiyar olur .• 

Fakat ayni evsafı haiz olaa 
erkeklerin dahi bahtiyar ola
caklarını böyle kuvvetle iddia 
edemem!.. 

O cihetle kadın oldui"undan 
dolayı meyus değil memnun 
olmalısınız ) . .. .. . 

Mine !.. Anladın n11 ki mem
nun olmama2"a hakkın yoktur. 
Bundan sonra manasız yere 
gözyaşı dökmemelisin. 

A.M. KAYMAK 

oom••••••••:r~~~ih••••••• •••••• 
Yeni As:r MUdUrlUğUtı• 

2 Nisan 1935 tarihli ve 8902 
sayılı nüshanızın 7 nci sahife 
ve son sütununda, Başdurakta 
yanan bay Abdurrahman Ne
catiye ait bakkaliye maiaza
ıındaki mevcut eıuteanın si
gorta eksperleri tarafından 

9000 lira ktymetinde takdir 
olunduğu yazılmaktadır. 

Sigorta tnr :mdan bir takdir 
ve tahmin muamelesi henüz 
yapılmıdığmı ve neşredilen ha
vadisin doğru olmadığım tav
zih mecburiyetinde olduğumu 
arzeder ve i,bu izahatıının say
gılı gazetenizde neıri i rica 
ederim. Saygılarımla. 

Hclvctia Harika Karşı İsviç
re Si!?'orta Şirl{eti İzmir Umu
mi Acentalığı 

A.bdi Zade Vedat Tevfik 



Yeni A•ır 

s~anlıcadan T~?:k_eye karşılıklar kılavuzu No. 7 
Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) beldeği (alameti) konmuştur. Bunların 

l : i ha {kında sırası ile uzmanlarımızın (mütehassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 
2 Yeni konan karşılıkların iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, aynca 

1 r de konulmuştur. 
3 Kö!di Tiirkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri ahnmıştir. Aslı AK 

ola: .. HAK, aslı ÜGÜM olan HÜKÜM, Türkçe ÇEK kökünden gelen ŞEKİL gibi. 
Ö -C mi (ccıacden anlamına) - rnek: Ne cazip bir yüzii Cchd - Dürüş, ccte (1) - Cephe - Alın, yüz, yllzel -

Toplıy.au, kapsayan var - Ne 2özen bir yüzü var. 1 (Fr.) Tachc, effort (Fr.) Front, façade 
Örnek : 1 - Camii mehasin Cizihesiz - Sevimsiz, alım- (Balıc: gayret, !liy) Örnek: Evin yüzü denize 

bir adamdır - İyilikleri kendin- .sız, yadgözen - (Fr.) Aııtipathi- Cehdetmek - Dürüşmck, karşıdır. - Yüzel fotoiraf, ya-
de toplıyan bir adamdır, que çalışmak, uğra~mak, çabalamak nal fotoj'raf. 

2 - Bu eser, o mesele üze- Cizibe.sizlik - Sevimsizlik, (Fr.) S'cfforcer, tachcr Cephe -Yöney - (Fr.) Front 
rindeki bütiln malumatı cimi- alımsızlık, yadiözemlik - (Fr.) Cehren - Yüksek sesle Örnek: 1 Ordularımızın ıark 
dir - Bu izer, o ıorum üzerin- Antipathique c~Iadet - Bahadırlık cephesinde bir tebeddül yok-
deki bütün bilgilerı kapamak- Ôrnek: 1 - Bilmem nasıl CcJbctmek - Getirmek - tur - Ordularımızın doru yö-
tadır. bir caziheıizliii var ki, hiç yü- (Fr.) Mander, faire venir nünde bir değişiklik yoktur. ı 

Camit - Donmuı, cansız - züne bakmak iıtcmiyorum - Örnek: Onu buraya getirttik 2 - Muharebe cepheıi • Sa-
( Fr. ) lnanime Bilmem nasıl bir ıevimsizliği (celbettik) - Nouı l'avons fait vaşboyu 

Can - Can ( T. ) (alımıızlığı) Yar ki hiç yüzüne venir ici 3 - Ateş cephesi - Ateş-
Canbıraı - Gönül koparan bakmak istemiyorum. Ce!betmek - Çekmek - (Fr.) boyu 

( Bak: dilhiraf) 2 - Cazibesizlik fıtri bir Attirer, faire comparaitrc Cerahat - irin 
Canan - Sevrili ıeydir - Y adi?özcnlik yaradılış· Celi (Bak: aşikar) - Aç•k, . Cerbeze - Çeçealik 
Cini - Kıyan - (Fr.) Crimi- tan relen bir ıcydir. apaçık - (Fr.) Cla:r, ouvcrt, Ômek: Onun cerbezui 8nUn-

nel Cebanet - Korkaklık, öd- evidcnt de birden bire fqaladım -
Ônaek : Caniler, beşeriyetin leklik - (Fr.) Poltroanerie, pcur CeJpnaıne - Geldiri Onnn çeçenliii önünde birden-

kamalan aayılaa hecadır - Kı- Cebbar - Zorba Örnek: Bir celbnama ile ça- bire şaşaladım 
yaalar, inıanhtın çıbaalan sa- Cebia - Korkak, ödlek - imlan her vatandaşın çağınl- Cebrczeli - Çeçen 
yıJaa yeridir. (Fr.) Poltron, peureux dıj'ı makama gitmesi vazifedir - Ômek: Cebrezeli adamlar, 

Cinayet - Kıya - (Fr.) Cri- Cebin - Alıa Bir gcldiri ile çağırılan her kendileriai olduklarından daha 
me Cebr - Zor, zorlama • (Fr.) yurddaşın ça2'ırıldığı oruna parlak a-öıterebilirler - Çeçen 

Ömek : Bu öyle raııele bit Force, coatrainte gitmesi borçtur. adamlar, kendilerini olduklann-
IUÇ dejil, adeta bir cinayet- Örnek: Demokraside ıorla- Celse - Oturum (Fr.) Se- dan daha parlak gCSıterebilirler 
tir. Bu, CSyle raıiele bir ıuç ma (cebr) yoktur. - Dan~ la de- ance CerH - Çaa, çıaıırak 
dei'İI, bayatı bir luyatlır. mocratie il n'y a pas tle con- Örnek: Bufiln Bilyük Millet Cerrebnek - Çekmek 

Cinai - Kıya) traiate. - Zor ve baskı (cebrü Meclisi iki celse yaph - Bu- Ceıamet - BUyOklilk, irilik 
Örnek : Cinai bir harekette tazyik) altıada iş görmek - a-ün Kamutay iki oturum yapb. Cesaret (3) - Yifıitlik, yil· 

bulundunuz • Kıya) bir hare· Travailler sous la contrainte. Cemadat - Cansızlar - (Fr.) reklilik, çeklameılik, yllrek, 
kette bulunduauz Cebren - Zorla Corps inanime1 küstahlık 

Cinip - Yan, taraf (T. Kö.) Örnek: Onu zorla (cebren) Gcmaat (Maşer) Ömek-(Fr.) Öraek: - Oaun yij'itliiine 
Ca•ipdar - Yancı a-ctirdim - Je l'ai amene par Multitude scmmunaute, foule slSz yoktur - lıa'y a paı i dire 
Örnek : Ordunun caaipdan force. umek: 1 - Beyruttaki Er- pour ıon couraıe 

olan Liva - Ordunun yancısı Mecbur olmak - Zorunda meni ömeii Buau yapmaia yllrek (ceaa-
otan tuiay kalmak, zoruau duymak, zoru 2 - Köylnler ömek halinde ret ) İlter. 

Car - Bnıyn, pUrgtı, çarşaf altında kalmak reldiler Ne ceaaret 1 ( cilret anlamı-
Ciri - Akar, yürüye•, yti- Örnek: Bu işi yapmak zoru- 3 - Bliylik ömekler karşısın- na) - Bu ae ldlıtahlık 1 

Ü (F ) C d k Muharebede bUyilk ltir ce-r r, ?eçer - r, ouraat nu neden duydunuz? (Neden a söylev Yerme 
Örnek : Akar sular - Miyabı 4 M•••rt hareketler saret ıaıterdi • SaYqta btıyilk 

mecbur oldunuz) - Dün a"-am - ~~ - b' v11ı klik aat di 
ciriye - Eaux courantes .. Ömeksel hareketler ır ' .. re 1 •r · 

Yürüyen iıler _ Umuru ca- Aakaradaa yola çıkmak zorun- C . Ç .. 1 (F ) Pi Onun bu kadar k4bahk et-
e•ı - 0ıcu - r. u- tikten ıonra ı•ne aezsliniıe riye _ Affairea courantea. da kaldım (mecbur oldum) riel 

gelmHi doğrmu bOyük c•aa· 
Yürilr ( geçer ) kural - kai- Mecburen - Zorun, zor al- Örnek: Türkçe bir söz Arap rettir _ Onua bu kadar kabalık 

dei cariye - reiles courantes hnda kuralıyla çoiullanmaz. ettikte• ıonra ıene yanınıza 
Kanunun hllkUmleri bu iıte Örnek: Bu işi zerun (mec- Cemetmek - Cumlamak, gelmeti doirusu J.iiyük bir çe-

de caridir - Kanunun hüküm- buren) yaptım. "'oplamak - (Fr.) Additionner kinmezliktir. 
leri bu işte de ytırilr ( a-eçer ) Mecburi - Ynknmsel, ylikü- Örnek: Birbirine benzcmiyen CHaret etmek ·- Göze al· 

Mahi cari - Bu ay. mü altında - (Fr.) Obligatoire ıeyler cumlanmaz mak, korkmamak - (Fr.) AYoir 
Cereyaa - Akım, yUrüm, Örnek: Kanuna riayet etmek Ceman - Cumlayın, cüm- le couraie, oser 

akıntı, fidiı, hareket - ( Fr. ) bütün vatandaılar için aecbu- leyin - (Fr.) En tout Örnek : Söylemeyi röze ala-
Courant, marche Cemiyet - Sosyete (T. Kö.) madı (cesaret edeaedi) - il 

Örnek: Ô~onomi akıalan - ridir - Bütiin yurttaflar kanu- (2) (Fr.) Societe n'a pas eu le courage de par-
lkbsat cereyanları - Courantı nu uymak yijktimO albadadır - Örnek: İnsan sosyetesi - Ce- ler 
economiquu Kanunu aaymak bntnn yurt· miyeti beşeriye Geceleri sokaia çıkmaia 

İtlerin iİdiıini ( cereyaaıaı ) ta~lar için yükUmseldir. (Dilek- Cemiyet - Birleşit - (Fr.) korkar ( cesaret edemez) - h 
beienmiyorum - La marche tlea sel - ihtiyari) Association n'a pas le couraie de aortir 
affaireı •• ae plait pas Mecburiyet - Zor, yüküm Örnek: Avrupadaki işçi bir- pendant la nuit, 

Gazetelerde bu oya karıı bir Örnek: Bu işi yapma.ğ'a ne !eşitleri - Ayrupadaki amele Cesaretlendirmek - Yllrek-
hareket Yar - Danı lea journa- zorum (mecburiyetim var?) cemiyetleri lendirmek 

ı t N ı Cesaretlenmek - Yürekle1t-u i y a u11 courant con re e zorun vardı ki dün öyle çtimai - Sosyal (Fr.) Social 
cette opiaion davrandıa? Örnek: içtimai işlerde iki mek, göze aldırmak - (Fr.) S'en-
- Cereyan etmek - Akmak, Ver<Yi vermek yurtta,Jık yü- <Yidi... vardır·, bunlann birine coura2'er C ( T K 

• y • y Ceset - eset . a. ) -
seç_mek, reçmekte olaak kümlerindendir. inkılab, aifıerine tekamül der- (Fr.) Corpı, ( cadaYre) 

Ôrnek : Cereyan eden ( et- Cebretmek, icbar etmek - ler _ Sosyal itlerde iki iidiı Cesur - Yiiit, ytırekli • (Fr.) 
aekte olan) müzakereler - Ara- Z 1 ak (F ) Fo cer 

o am - r. r vardır, bunların birine devrim, Couragemt 
mızda ieçen (geçmekte olon) Örnek: Kendini zorlamak - &tekine evrim derler. C.esuraae - Yiiitce, yifit-
16yleımeler. Cebri nefsetmek - s'efforcer. k 

Cemile H t h l .. cHine, y&re liceıine • (Fr.) Cirih - Yaralıyan - ( Fr. ) Beni bunu yapmaia zorladı - a ır Of uıu 
Bleı.seur Cenah - Kanat Courageuaement 

Cerhetmck - Yaralamak - (icbar etti) - ıl m'a force Cetvel ( kaaal aaL) Ark .. 
CebrAı - Zorlama, zor albn· Cenini sakıt - Düşüt ( F ) C 1 (Fr.) Blessuer C k C k (T K ) r. aaa 

C B da .. (Fr.) D'une maniere for- en - en · 6· Cet•el ( lı'ıte anL )- ç:•el-eriha - Yara - (Fr.) lea- C ' v k ... ... 
111re ece, ıoua la contrainte enı ver - uruş an ıe • (Fr.) Table, tableau 

Mecruh - Yaralı, yaralan._ Örnek: Zorlama (cebri) yü- Ômek: BOyftk cengaverlerin Cetvel tahtası _ Çizgeç. 
mit - (Fr.) Bleaae rüyüf - Marche forcee adlan tarihe reçer - Btiyilk vu- ( Fr. ) Rerle 

Chu - Çaııt Zor altında (cebri) yapılan nııkanlann adları tarihe ıeçer. CeY - Kay 
C..ualuk - Çqıthk - ( Fr.) itlerde sorav yoktur - On Cenup - Gnney Örnek : Cevvi havada - Ha· 

ı:-· Örnek: Avrupanın cenubun--.,ıoanaa-er n 'est pas respoaaable deı acteı vakaYında. 
Casualuk etmek - Çantla- daki ıiphi cezireler - AYrupa-.,.. accomplia ıous la contrainte CeYap - Cayap 

mak - (Fr.) Espionner Ced _ Büyük baba, dede_ nın ıOneyindeki yarımadalar. Cevaz _ İzia (T. Ka.) 
Cavid - Ben&i (Fr.) Grand pere Cephane - Cebe Örnek: Kanunda buaa izin 
Cividani - Benp Ceddani - Atayik - (Fr.) Cephanelik - Cebelik yoktur - Cevaz yoktur. 
Örnek : Millete nafi itler ıö- At · (l) R dl f y L t K Cevazı istihdam karan -renler tarihte caYidani bir aam avıque a 0 • a~u ca, ırgız-

f Ceddaniyet - Atayiklik - ca "cete,, sözünü "cehd,, an- Atanabilmek karan ihraz etmiı olurlar - Ulusa ay-
dalı işler görenler tarihte ben- (Fr.) Atavisme lamına diye göstermektedir. Örnek : Açıia çıkarılan o 
sil bir .ıd kazanmış olurlar. Cedde - Büyük ana, nine Gene Radlof'da "tam o!gunluk memur hakkında cevazı istih-

Cayıir - Tutan, yerleıen (Fr.) Grand'merc kuvvetin en iyi çağı, insanın dam kararı verildi - Açığa çı-
Cazibe - Sevim, sevimlilik, Ceddi ala - Soykökü - (Fr.) erişkinlik hali., an:amma .ılı- karılan o işmen hakkında ata-

s h nabilmek kararı verildi. alım alımlık, a-özenlik - ( Fr. ) ouc e nan "cet,, sözü de vardır. Bu 
Sympathie, charme Cedit - Yeni "cet,, ve 41cctc,, sözleri J-\rap- Cevelan - Dolaşma 

Cazibe kuvveti - Çekim - Cefa (eza) - Üz2ü çada aslı cehd anlamına gelen Cevf - İç, k~f, oyuk 

( Fr. ) Force d'attraction Örnek: Bana ettiiiniz bu cc- "ciddiyetin de kökleridir. (3) Cesaret iyi anlamla.l'ında 
Cazibeli, cazip - Sevimli, fanın sebebi nedir? - Bana (2) Aslı en eski Türk kök- ( şecaat ) a, kötU anlamlarıada, 

alımlı, a-özen - (Fr.) Sympathi- verdiğiniz bu üzrünün sebebi !erine dayanan bu kelime hak- cUretin küatahlık anlamına doi-
e, charmant. attaravant nedir? 1c1::ıcia aınca Iazılacaktır. ru kayar. 

Cevlıer - Evin ( kimya ve 
felsefe terimi olarak ) maya, 
az - (Fr.) Subıtance 

Örnek : Mayası ( cevheri ) 
bozuk bir adam - Un homme 
de mauvaise substaace 

Özlü ( cevherli ) bir adam -
Un homme de bonne ( forte ) 
substance 

Cevr (Bak: Cefa) - Üza-ü 
Örnek : Bu kadar cevre ta

hammül mümkün olmıyor - Bu 
kadar üziüye dayanmak elden 
gelmiyor. 

Ceyt - Asker ( T. Kö.) 
Ceza - Ceza ( T. Kö.) -

(Fr.) Peine 
Cezai - Cezel - (Fr.) Penal 
Cuaen - Ceza olarak 
Cezai nakti - Para cezası 
Cezbetmek - 1 - Gôz al-

mak, 2 - çekmek - (Fr.) Atti
rer 

Ôl'llek : 1 - Yüzüaün par
laklığı iasa111 cezbediyor - YB
zl\nlin parlaklıiı İ•ıanı• g6züntl 
alıyor: 

2 - Bilmem auıl bir hiı 
iteni yanıaıza çekti. 

Cezire - Ada - (Fr.) le 
Şiphi cezire - Yanmada -

(Fr.) Preaqu'ile 
Ce:r:m ( azm aal. ) - D6len -

(F r.) Action de determiner 
Cezr - Kök - (F r.) Racia.e 
Ôl'llek : 1 - Aj'acın cezri, 

yer altında buluna• kuımdır • 
Atacın kök6, yer altıada bu
luaan kııımdır. 

2 - Liliniyatta kelime ce
zirleriaia eh•mmiyeti büyOktOr -
Dil hın.iade ı6z kökleriaia 
öaeai bllyllkttir. 

Cezri - K6kael • (Fr.) Ra
dical 

Öraek : lnkılAb iılerincle cez
ri hareket etaelidir - DoYrim 
iılerimle k&knıel hareket etme
lidir. 

Cibayet - Toplaaak 
Ôraek : Vergi cibayeti • Ver

fİ toplam'8ı 
Cibillet - Y aradıht, yapılıt 
Örnek: t.....ın cibilleti aa-

11lse öyle kalır, onu tebdil et
mek pek mlltküldiir - !asanın 
yaradıhtı naıılu 6yle kalır, 
oau dej'i1ti111ek pek 1Uçtür. 

Cibilletsiz - Sndn bozuk, 
soysuı - (Fr.) De ba11e nais
taace, mal ae 

Örnek : O, pek cibilletıiz bir 
adaadır - O, pek ıüdll bozuk 
( ıoysuz ) bir adamdır. 

Cibilli - Doiuasal 
Öraek ; Ci~illl huylar inaa

aıa içiae kök ulmıı gibidir -
Doiunsal huylar iaaanın içine 
kök salmıı iibidir. 

Cidal (mücadele) - Uğraı -
(Fr.) Lutte 

Ôraek : 1 - Cidali hayat, 
hepimizi ltirer tarafa sürükledi -
Hayat ufıraıı, ltepimizi ltirer 
yana ıtlrükledi 

2 - Gazetelerde hu meae)e 
Uzeriade bir cidal baıladı -
Gazetelerde bu sorum üzerin
de bir uğrat başladı. 

Cidalcü - Dalqkan 
Örnek: O, pek cidalcü bir 

auharrir.&ir - O, pek dala9ku 
bir yazardır. 

Ciddiyet - Ciddilik (T. K&.) 
Ciddi - Ciddi 
Cidden - Cidden (1 ), r•r· 

çekten 
Cife - Öleş - (Fr.) Imaen· 

dice 
Cihaa - Enea - (Fr.) Uni-

yerı 

Cihan - Acwa-(Fr.) Monde 
Cihan - Diinya -(Fr.)Terre 
Cihangir (fatih) - Alpay 
Örnek: Tarihin namını ili 

ettiii cihangirler arasında . -
Tarihin adını yükselttiii alpay
lar arasında .. 

Cihannüma - Görüldük 
Örnek: Eski evlerin üstleri· 

ne birer cihannilma yaparlardı .. 
Eski evlerin üstlerine birer ıö
rülük yaparlardı. 

Cihanşümul - Evrensel -
(Fr.) Universel 

Cihanşümul Acunsal -
(Fr.) Mondial 

(1) Bu ıekil hakkında yazı

~ktar. 

3 Nisan 1939 
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Cihaz -Takım:(Fr.)Appa
reil 

Örnek: Elektri'ıc cihazı - Elek-
trik takımı 

Cihet - Yan, yön 
Cihatı erbaa - Dörtyön 
Ciheti taalluk - İlişiklik, 

ilişkealik (Bak: aidiyet) 
Cila - Açkı 
Örnek: Döşemelerin cilası 

bozulmuştn - Döşemelerin aç
kısı bozulmuştu 

Cild - Deri, kap, tom (T. 
Kö.) 

Örnek: Cild hastalıkları -
Deri hastalıkları - Kitabın ka· 
bı (cildi) - Türk tarihinin üçün· 
cü cildinde - Türk tarihiain 
üçüncü tomunda 

Cildlemck, teclid etmek -
Kaplamak 

Bidletmek, teclid ettirmek
Kaplatmak 

Örnek: 1 - Bu kitapları ciJd
letmeden (teclid ettirmedea) 
röndermeyin - Bu kitabi ... 
kaplatmadan göndermeyiıa. 

2 - Kitablarımı cildlettim (tec· 
lit ettirdim) - Kitablarımı kap· 
Iatbm. 

Mücelled - Kaplı 
Cilve - Kırıtma • (Fr.) Co· 

quetterie 
Cilveli - Kıntkan 
Cilve Ye five - Bayla (Bak: 

Eda) 
Cin - Cin (T. Kö.) 
Cinnet - Çıl2ınlık, delilik, 

(Fr.) Folie 
Örnek: Kendisiıule cİ•••{ 

halleri görüldü - Kendisinde dt 
lilik (çıla-ıalık) halleri ıörüldn 

Cins - Cins (T. Kö.) 
Cinıi - Ciaıel - (Fr.) Sexue 
Cinıi ıevki tabii - Cinsel 

içıüdü 
Cirm - Oylu• (Fr.) Volume 
Örnek: Ateş olsan oylumun

ca (cirmin kadar) yer yakanın 
Cirm - Cisim (T. Kö.) • 

(Fr.) Corps 
Öraek: Göksel cisimler - Ec-

• ramı ıe•aviye - Corp• celeateı 
Cism - Cisim (T. Kö.) -

(Fr.) Corps 
Cismani - CimHI - (Fr.) 

Corporel 
Ônaek: Ciamanl aoksaalar • 

Cism~l eksiklikler 
Civaa - Genç 
Civar - Yöre - (Fr.) EaYİ· 

roas 
Önaek: Köylin civarıada -

Köyün yöre.inde 
Ciyadet - Temizlik, tazelik 
Cud - Cöaertlik 
Cüı - Coşma, kayaqma 
Cüıa ıelmek - Coıaak 
Cüdi -Ayn 
Cümhur - Cumur (T. Kö.) 

(F r.) Puplic 
Cumhuri - Cumurıal -(Fr.) 

Republicaia 
Cti•huriyetpener - Cumur· 

cu - (Fr.) Republicain 
Cümhuriyet - Cumuriyet -

(F r) La Repupbliqe 
Örnek: Türkiye Cilmhuriyeti 

- Türkiye Cumuriyeti. 
c~mahir - CumuriyetJer • 

(Fr.) Republiques 
Örnek: Amerika cemahiri 

müttehideai • Aaerika birletfk 
cumuriyetleri. 

Cümle - Ctlmle (T. K6.) 
CO•letea - Hep, blltnn 
Climudiye - Doapk - \Fr.) 

Glacier 
Cilad - Aıker - (Fr.) Soldat 
COr'a - Yudua 
Ctıret - Abl&aalık, &iSztl

peklik, atakbb, kliıtahlık -(Fr.) 
Audace 

Cüretkir - Abl2an, i[Öıtl
pek, kllıtah atak - (Fr.) Au
dacieux 

Cürüm - Suç - (Fr.) Delit 
Örnek: Onun böyle bir cü

rüm işliyeceiini ümit etmez
dim - Oaun böyle bir suç iı
liyeceiini ummazdım 

Cüsse - Beden 
Cüsseli - İriyarı 
Örnek : Cüsseli bir adam · 

İriyarı bir adam. 
Cüzü - Tike - (Fr.) Parti• 
Örnek . Kol ve ayak bede• 
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Kontenjan listeleri ... 
6 aylık Nisan - Eylül devresi konten- _ 

jan listelerini aynen neşrediyoruz 
Niıan - Eylul 1935 devresine 

ait kontenjan listeleri İcra Ve
killeri Heyetince kabul edilmiş 
ve meriyctc konulması takar-
rür etmiştir. 

Şampiyon 
Kim olacak? 

-43- YAZAN: PAUL REBOULT Bu listeleri aynca neıre
diyoruz : 

yalnız mavi ve ombra kolko
tar 705 yalnız aiaç &fiil ma
cunu, 706, 710 .ı'. B. C. D., 711 
den 730 a kadar (730 dahil) 731 
B. 732 B. 733 den 744 e kadar 
(744 deıhildir.) 745 B. C. 746, 

Kadınlar mecaı.iz kalarak ce
vap verdiler: 

- Muvaffak olamıyoruz .. 
Apitda, ıedye nzerinde 

Aotuva11 sevaiJisine dojru kol-

lan"ı kaldınyordu. 
- Kleopatra, aea biJA ya

şıyorsun... Kleepltra, sevgilim, 
soa bir defa baaa &ak ... Ne ka
dar ıatirap çektijimi ttir bilsen .• 
Fakat ne lizı•sa onu yaptım .. 

Hırıldadı: 
- Kleopat~a, seni sevıyo

rum. 
Can çekifea bir adamın 

•izında11 ı•l•a bu acıkk IÖz 
Kraliçeyi müt•Aİr etti. An
tuvaıı UW,oııdu: 
-Kletıpatıa....-~ -

nin eczasaaclaacbr • Kol Ye ayak 
bedenin tikeleriadendir. 

Cüz'i - Tikel, pek az, azı

cık - (Fr.) Partiel 
Örnek~ Ctiz'I bir aiy ile bu

nu bitirebiliniaiz - Pek az (azt
cık) ltir calıı•a ile bunu biti
reltiliniaiz. 

Cüz'I btlküaler - Tikel hl
kümler (Terim) 

-Ç-
Çllı - Kuyu 
Çiller - Kul, kile 
Çilik - ÇeYik 
Çare - Çare (T. Kö.) 
Çar aaçar - ister istemez 

ı:areaiz 

Çehre - Çehre (T.Kö.) yüz 
\aet 

Çemenzar - Çimenlik 
Çin - KıYraa, biikliim, bu

nqulduk, çatıklık 
Örnek : Ahn buru,up- Çini 

cin. Kat çahk.biı - Çini ebru 

-D-
Dl - Hastalık (T Kö.) 
Dld - Tüze - (Fr.) Justice 
(Bak: Ad!, adal~t) 
Dld - Vergi - (Fr.) Don 
Ôrne.<: Dadı Huda - Tanıi 

rerıisi 
Dad - Veriş, satış - (Fr.) 

Veate 
umck: Didü sitcd - AhşverİJ 
Did- Yanıp yakılma 
Dade - Verilmit 
Dader - Kardeı 
Didküıter - Tünmen 
(Bak - Adil) 
Daidaia - Gilriiltü 
[laidar - Yaralı 
Urnek: Yilrejim fırkat acı-

sile diidar ikea birde - Yüre
iim ayrılık acısiyle yaralı iken 
bir de .. 

Dabamet - İrililr, kocaman
lık 

Dı~ Öke • (Fr .) Cenie 
1_ ... ~hi-lç, İçeri, içinde -(Fr.) 

~·-"~• ı . 

arasında ölmek isterim. Birisi 
fU aklı verdi! 

- YapıcıJar orada, yukarı
da ipler barakmış!ardır... Bun
lar kullaaılsıa ... BeJki de adam-

caiız yukarıya çekilebilir ... 
Kraliçe ile buluşur ... 

Kleopatra bu sözleri duydu. 
- Evet. Evet. Onu buraya 

çeksinler... Onu daha ~örmek 
istiyorum ... Orada, ıüneşte kal
masın iıtiyorum.. Ona bak
mak, elimden ıelirse onu kur· 
tarmak benim işimdir. 

Bunun üzerine havada dalıa· 
laaan ölüm tehtlidi vaziyeti 
acıklı kılmamıı olsa, ~ibaç 
saaılacak bir teıebbüs baıladı. 
Can çeldıen adaam kollan ara-

ratıa içi (içerisi) &ateye dahil 
de;il - Çizelıe içinde dejil. 

Dihilden - içeriden 

Örnek: Bu ilacı dihilde• al
mak lizımdır - Bu ilacı içerden 
almalıdır. 

Dahili - içeri, içsel - (Fr.) 
laterieur. 

Üraek : Emrazı dahiliye-lçıel 
hastalıklar 

Bir eYin umuru dahiliyesi -
Bir eYia içeri itleri. 

Dahiliye vekileti - iç ba
kanhiı - ( Fr. ) Ministere de 
J'lnterieur 

Dihil olmak-Girmek- (Fr.) 
Entrer 

Örnek: Heyete dahil ok n 
biltüa izi - Kurula 
ıiren bütün üyeler. 

Dahil - Sığınan, sıjınmış 

Dahiye - Karabun - ( Fr.) 
Cataclysme 

Dabalet etmek - Sıj'mmak
(F r.) Se refugier 

Örnek: Yunan asker!erinin 
bir kısmı Bulgarlara dabalet 
ettiler - Yunan askerleriain 
bir kısmı Bulgarlara sı ~ındılar 

ÖNERGELER 
Kılav sözleri üzerine, he-r 

listenin ( Yeni Asır ) da çıkh
j'1:1dan başlamak ü~ere bir ay 

içinde, istek edenler yeni bir 
örneii ileri sürebilirler. Bunlar 
T. D. T. C. Genel Kitiplijiae 
,u !lekil altında gönderilecektir. 

1 Osma•lıca ..... kelimesi· 
ne Kılavuzda . . . . . karşı
lıiını uyıun ( yahut : yeter ) 
ı:-örmliyorum. 

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

imza 

1 > ll11rrı<1cı bir öı.tr~ IJ(>8tet·lNti-
1JtH !J<Jftlal' 14zeriıte tir' ~!/ JltJPl
larrrt aldw 

sına kalan halt!arda11 biri geçiril' 
di.Taraçaya çıbın hizmetçi kızlar 
narin eJlerini tırmalayan bu ip
lere asıldılar. An~uvanm yata
ğından kalktı2'ı. birden ayak
larının kesildiği ~örüldü. Acı
nacak rrihi inlivordn. Mütbİi 
bir işk~ncc içinde idi. Aı:ı't ya
ranm a~tından barsa1d<u.· sı-ö
rülüyordu. o~ı~a d!\1

<"", 'l shel,. 
ler etracı:ıdeı uçuşuyorlardı . 
İnic<lL 

11K!eopa!:ra ... Tanr&~'ôl mnar-
ladık! Kleopa .... a ... A v, ne ka-
dar acı duyuy~rum ... Kleopatra, 
dah:a ya\'.:ttı çekiniz ... ,, 

Kızıl elleri1e yar!lmı~ et'el"i 
sıkıyordu. Kan damlayor, ve 
toprak üzerinde narla.1t bir le
ke te:;kil ed=yordu Bu zav~.Eı 
yarı ce!'let, taş duvar buyunceı 
_,avaşca yükseliyor, İilemelere 
çarpıyordu . Aşağıda erkekler 
başlarını çeviriyor, kadı11lar 
gözlerini kapayordu ve pençe
reye eiilmiı olan Klcopatra, 
sevdiği adamın peksiz yüzünün 
kendisine yaklaşdıiım KÖrü
yordu. 

Plütark bu sahneyi bize an
latmış ve çehresini buruştura
rak, kollannı Kererek, Krali
çenin de ipe aldıiını tasvir 
etmiştir. 

Nihayet Birkaç merdiven 
getirmek bazı!annın aklına 
geldi. Bunlara dayatılan cese
din ağırlı~ biraz hafifledi ve 
hizmetçiler daha kolayldda 
çekebildiler Nihayet Antu.
hareketaiz bir cisim gibi, ya· 
kan alınabildi ve Kleopatra 
ile hizmetçileri tarafından sü 
rüklendi. 

Zavallının vücudu daima bir 
titreme içinde idi. 

Bir daha kendine ıeldi. G6z
lerini ve a~zım açtı. inleyerek: 

- Klcopatra... Diyebildi. 
Kraliçe kederiaden deli iİbi 

olmuıtu, ae yapacaiını bilemi
yordu. Antuvana serinlik ver-
mek, oau dinlendirmek içia 
bir kadeh şarap ıretirmelerini 
emretti. Yüzünü örten terli saç 
demetlerini kenara çekiyor, 
yanaklarım siliyordu. Hatıra
sını bu korkunç can çekişi ile 
dolduruyordu. 

Yara tekrar açılmıfb. kan 
bol bol akıyordu. Haykırdı: 

- Çabuk! Bir su ı-etiriaiz. 
Onu tedavi edelim... Kt!rtara
lım onu .. : 

Aciziaden ne yapacaiım bi
lemeyerek saçlarını yoluyor, 
elbiaeleriai paralıyordu. Onun 
üzerine dilttü. Kolları · arasına 
aldı. Onun kanıaa bulandı. 
Aatuvanın kusurlarını ta•ir 
eden f edakirlıjın bütün titre
yi,lerini kendi vücudunda du
yuyor du. Şimdi Antu•an ar
bk iztirab çekmeyor aibi idi. 
Soa dakikadan öaceki tam 
istirahat içinde idi. Aklı batı· 
na ieliyordu. 

- Kleopatra... StvriJim ... 
Oktavdan sakın,. Kleopatra, 
senin meıut olmaia hakkın 
var... ten artık hiç bir fey 
deiilim ... Ben Romalı idim ... 
Bir başka Romalı beni yeadi .. 
Fakat ıen kendini ~üdafaa et.. 
Saltanat sever, Kleopatra ... 
Seni... O kadar sevmittim ki •.. 
Hili da se viyoru~ ... 

Bir titreyiş onu doğrulttu. 
Kleopatra biraz ümide düflü. 
Fakat Antuvan sırt&stü düıtü. 
6fmiiftl. 
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73 C. 79, Yalnız makinalarda 
kullanılan sahtiyan, 98 A, 100 
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.... S~t~İ;k .. ~Şy~;;· ... 
Soba, perde, 2ramofon Ye 

plildan, Çin vazolan, sırça ta
kımlan ve mutbah akımlan aa
bhkbr. 

Buçada: lataıyon caddesinda 
(90) numarah e•de her pn 
saat 11 den bire kadar ve 
betten yediye kadar müracaat 
edilmelidir. Yahut ta Buca(44) 
numaralı telefonla randeYÜ 
aranmalıdı. 

s 8 1-3 (449) 

Lik maçlanaın en l'ataretli 
saf hasına ırirmit bulunuyoruz. 
Hiçbir sen~ böyle olmamışbr. 
Her sene ya bir •eya iki ta-
kım daha başlanııçta başa 
ıeçer ve diğer takımlar 
ümiferini keıer ve likler böy
lece iki takımın üzerinde tam" 
piyonluk hava~ı eserek b terdi. 

Fakat bu sene böyle olma~. 
Liklerin ikinci devresinde ol
duğumuz halde daha baıla11-
gıçta Altınordu tampiyon ola
cak denirken ,imdi üç takm 
daha rakip çıkb. 

Hem kuvvetli rakip. Altay 
Göztepe ye K. S. K. 7&7İyet· 
Jeri de tudur : 

Altay 25 Puan 
Göztepe 25 Puan 
Altınordu 24 Puan 
K. S. K. 24 Puan 
Geride kala• lzmirspor ise 

puvan kıncıhiı itini a-örmekte• 
dir. Bu vaziyet sporcular ara• 
ıında merak ve heyecan uyan• 
dırarak bahis mevzuu olmaktı 
ve münakaşalar yürütülmekte
dir. Mesell deniliyor ki bu haftf 
eier Altay - Göztepe berabere 
kalırlarsa Dört takımın birden 
27 fer puvan ile fAJapİyoaluia 
dotru yilrlmeleri teceJJiyatı 
k&rf19ıncla kahnacakbr ki ba, 
cidden eotreaan birıey ola
cakbr. 

Bunun içia ltütün Közler ba 
hafta yapılacak olau maçlara 
bilhaua Altay - Göztepe ma· 
çına dikilmittir. 

Bu maç auhakkak ki seae
nin en mühim çapışaalarındaa 
birisi olacaktır. Çünkü m•i-.. 
olama en o.itli ve •üaait va
ziyette• atılarak üçüncülük ••
ya dördiincülüie yuvarlanma11 
ihtimal dahilin• girecektir. Ga
lip ise tampiyonluia diier iç 
takı•dan ziyade yaklqauı 
olacakbr. 

Doktor 

A. Hiza Unle 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza l.Jnlea 
DOOUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

Türkiye Mensucat Fabrikalar 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu ıae lzmlr 

T k ve müteaddit kath pamuk iplikler, boyanır, kastcr-
e b 1 · ' · Jenir, katlanır kırmızı ve mavi oya arın çcşıtıerı. 

FİATLARIMIZI ISTEYlNiZ 

i Z Mi R 
Yünlü Mallar Pazarı 

F. Kandemiro~lu 
Yeni manifaturacılarda M. Kemalettin caddesinde 18 No. lu 

( Yülü mallar pazan ) namı altmda açbğım mağazam9a ( ıZMIR 
HALKAPINAR ) Fabrikasının methur mevsimlik fantazi çulaki, 
kaımir, battaniye ve sair her çeşit aıamu!atını pek ucuz bir fi-
atle satmakta olduiumu muhterem mO..terilerime arzeylerim. 
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Sahife to 

... e 
Çok asri bir hutula malik bir möble dahilinde mevzu bu ahi

re : Se .iz lamb lı, ve yirmi ııdet tuli mevcc göre yar edilmiş 
devre.!i•. 15 mc~r~den 2000 me~rexc: kadar ~l n bu ahize, radyo 
ve muzık fennının en son tekamulatını nefsmde cemetmiştir. 

Yüksek tevettürlü hususi devreli bir pentod ve değişen h s
sasiyctile müşterek çalışan antifeding- lambaları vasıtasile ma
kinenin her tüli mevcdc aynı mükemmel randımanı vermesini 
temin eder. 

HAKİK RADYO ~ 
·~---~ d~y 

Sabş yen : ARTHUR. VETTE ( Sahibinin Sesi ) 

Telefon: 2547 Saman İskelcıi 22 
6 - 150 ( 411 ) 

J:I••··················································································· Slcllll Tlcar t Memur- rai hacizleri vaz ve fekkiııi ta-
luğundan : lehe, nakli davaya ve tayini mer-

lzmirde peştemalcılarda Saf- cie, iflas de1valarını ikameye ve 
fet ıokağında 2 numarada mu- alelumum muamelatı ifiasiyeyi 
amele yapan müseccel ( Singer takip kabul ve itiraza, ahzü 

d"k' k" k · kabze sulh ve ibra.ya ferağat 
ı ı~ ma ınası umpanyası iz- ve kahulü dava ' dd. h A _ 

· b · iid" l'" v.. t . ya, re ı a 
mır şu eıı ur ugune ayın kime ve hakimlerden tazminat 
kılınmış olan Jak Pııpoya ait dav sını ikameye ve hususatı 
vekiletn e ticaret kanununun mezkürenin mütevakkıf oldu-
mevadı mahsusaıına tevfikan iu umurun küllisisini ifaya,ic b 
ıicillin 1368 umarasına kayıt eden lcvayih ve müsted'iyat ve 

t ·ı d"td•v· ·ı l evrakı kumpanya namına tan-
Te escı e ı ıgı ı an o unur. · t kd' · t'h l d'l 

1 Vekaletname zım v.e a ıme ıs ı sa e ı e-
cek ıla t ve mukarreratın 

İzmir Sicilli ticaret memur- mevkii icraya vaz ve tenfizini 
lu2"u Namın H. F. Tinç talebe, Singer kumpanyası veya 

Vekal tn ame mezkur kumpanyaya izafeten 
Zirde sahibi imza Rafael sahibi im:ı:a lehine ipotek mua

melatını icraya ve tapuda ol 
Grünberi' Müttehidei Ameri- suretle takrir k bulüne ve resmi 
ka devleti Niucersi hükiimeti-

mezuniyet aldıktan sonra fek-
nin kavanini ucibince bervec- kine, memur acente ve saireyi 
hi meşru müteşekkil ve kaim tayin ve azl ve .salahiyeti meş-
Singer Dikiş Makinası Kum- ruha dairesinde aharleri tavkil 
pa y sı am Şirketin Türkiye te~rik ve azle mezun olmak 
için vekili umumisi olup 5 Ki- üzere İzmird .. . ....• mukim 
aunuevv l 1930 tarihli bervec- memurumuz Jak Papo efendiyi 
hi eşru musaddak ve tar - • · · : · · · · · İşbu vekaletnameyle 
fımdan aheri tevkile hakku sa- vekıl n sbu bıyin yledim. 
lihiyetini havi Tckaletnamem 10 Mayıs 1034 
ahkamına binaen İzmir, Mani- İmza ve Klişe 

Yevmiye No : 4237 
sa, Aydın, Ça akkale, Balıke- Sıra No : 401 
ıir, Muila, Denizli, Afyon Ka- Makbuz No : 2440 
rahisar, İsparta ve Burdur Vi- lO·Mayıs-934 
liyetlerile mülhakatında vaki Bin dokuz yüz otuz dört 
tubelcrimizi ma tevabi Singcr senesi Mayıs ayının onuncu gü-
Dikiş Makinası KumpanyAsı nü tuihli olan ve okunup an-
nam ve hesabın olarak ida- latılan işbu vekaletname altı a 

konulan kılişe ve imza kim ol-reye, mezkur ticar thane na
mına vürut ed cek taahhüt lü 
ve taahhütsüz mektubları, tcl
grafnamc, postıı paketi ve ha
valename.eri postahaneden ah
ze, kafei emtiayi tesellüm ve 
iraale ve icabeden muamelatı 
rüsum"yenin kafesini ifaye, ha
kiki Singer Dikiş Makin -
larım pera kende olarak ve 
meriülicra olan t&rife üze-
re peşin veya veresiye fü-
ruht "eya i caro:ı, satış veya 
icar bedeli muayyenini ahzu 
kabze, m<lğaza, depo ve saire 
için senevi bedeli İcan iki yüz 
Türk lirasını g eçmemek şartilc 
içar ve isticar konturatoluı 
ak~e, bal~da muharrer şubeler 
1e teH~biindc kumpanyanın leh 
ve .. ey ı nde ikame edılmiş ve 
edi ece • bilcümle deaviden do-
layı ~le. ı um mahakimdc müd
dei ve- n1 üdda aleyh ve müd~-
hil rile bidayeten, itira-
:zen, yizen muhal eme ve 
muha meye, tebliğ ve tebellü-
2"•, ish t ve istişhnda tahlif 
ve t ha üfe ve ikııme ve reddi 
beyineye,protesto keşidesine ve 
ruyeti muhasebeye tetldki hat 
ve lıatern ve istiktabe, h~kcm 
mümeyyiz ve ehli biber nasbu 
tayın ve tebdile. iht iyati v e ic-

• 

d~~u daire~c tanınmış Singer 
dıkış makıneleri kumpanyası 
Türkiye vekili umumisi Rcfoel 
Gurunberk efendinin olup mün 
derecatını kabul ettikten sonra 
önümde kendisi koyduğu ci
he;tle kayit ve tastik kılındı. 

lQ-5·934 Perşembe günü 
İşbu suret dairede 10-5-934 

tarih ve 4236/40 numara al
tında ve aslına mutabıktır. 

10-mQyıs-934 

Türkiye cümhuriyeti 
Beyoğlu 2. noter 

A. Hilmi 
İmza 

Kaleme kaydile 1934/86 icra 
dosyasına konulması ticaretha
ne mümessili sıfatile hıkip ya
pı labilir 

3015/52 

İcra Me'murluğunn 
30/6/934 

İcra reisi : lmza 

İşbu suret mübrct 10-5-934 
tarih ve 4237/401-2440 numa-
ralı İstanbul - Beyoğlu ikinci 
noterliv inden muraddak veka-
let amenin aslına mutabık ol
duğu tasdik olunur. 

26 K. evvel 1934 
Balikesir birinci noteri mührü 

res isi ve Rüknettin imzası. 
965 (451) 

~eni Asır 
3 Nisan 1935 

lzmir Sicili ticaret memurluğundan: 
Müseccel (İzmir mezbahası Türk an on· şirketi) nin 30 mart 

1935 tarihinde adiyen toplanan hey ti umumiyesi zabıtnamesi 
Ticaret kanununun mevaddı mahsusasına tevfikan sicilin 1365 
numarasına kayt ve tescil edildii"i ilan olu ur. 

1 - ZABITNAME 
2 - HISSEDARAN CETVELİ 

İzmir sicili ticaret memurluiu resmi mühürü 
namına H. F. Tinç 

İzmir mtzbahası Türk anonim şirketi heyeti umu iyesinill 30 
mart 1935 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te firketin 
merkezi olan mezbahadaki salonda alelade içtimaı takarrür etmiş 
ve keyfiyet İzmirde münteşir Yeni Asır i•zetesinin 25 ıubat 
935 tarihli 8873 numaralı nüshası ile il~ n olunmuştu. Yevmi 
mezkiirda şirketin merkezi olan İzmir me:ı:bahasındaı yazıhane 
binasındaki salonda, Komiser sıfatile canibi hükumetten hazır 
bulunan bay Şevki ve mürakip bay Fuat ve Firuz iıtiriklerile 
bilittifak makamı riyasete intihap edilen meclisi idare reisi 
Cevahirci zade bay Şükrü riyasetind~ içtima aktedilmiştir. 
Bittetkik beş yüz bin liralık hisse senedatından üç yüz dört bin 
liralık hisse scnedatının ve vesaiki mutebcreleriııin şirket kasa
sına tevdi edilerek duhuliye varakası alındığının ı!nlaşılması ve 
duhuliye v rakası alan zevattan üç yüz dört bin liralık hisse 
sahiplerinin işbu içtim::ıa i.ş~irfık eylediklerinin görülmesi üzerine 
nisabı müzaker~ meycut oJup içtimaa davetin kaırnn dairesiade 
vukubulduğu anlaşılmış ve celsenin açılmaşı Komiser bay Şevki 
tarafından beyan edilmiş olduğundan müzakerata iptidar olundu. 

En ufak yedek parçalairyle beraber 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

aşağıdaki Türkiye 

Arayı tasnife memur olarak bay Aşkı Eren ve heyeti umu
miye zaptını tutmak için de bay Halil Hilmi intihnp edilmiştir. 

Ruznamei müz kerata geçild i: Meclisi idare, mürnkıp raporları, 
blanço okundu. Raporlar ve bilanço hakkında söz verildi, söz 
alan olmadığından reye konularak ittifak! ve aynen kabul ve 
idare meclisinin ibrası tasvip edildi. Bundan sonra rubu serma
yeye sahip hissedarlar tarafından verilen takrir okunarak ruz
nameye ithali kabul edilmiştir. Bu takrire nazaran 1927 ıeneıi 
safi huıl.ıtı r sında hisudarlara verilen (49343) Jira 78 kunış 
amortisman bedeli muvakkat ilmühaberlere mefruhat vaz surctilc 
tediye edilerek senedatı asliyeye damga vaz'ı usulü sonradan 
ihdas edildiğinden bu tediyat için damga vazedilmemiş olduiundan 
bu p ranın di2'erleri gibi mahsup muamelesinin icrası teklif 
edilmektedir. 

Takriri mürahhas müdür izah etmiş, bu p ranın inşaat bede
linden tenzilini ve geçen se elerde bu hesabın tasviyesi ıçın 
karşılık gösterilen ondört bin küsur lirad n tahsil kabiliyeti ol
mıyan (6012) liranın mahsubu, mütebakisinin heyeti umumiye 
emrine alınması teklif edilmiş ve ittifakla k bul edilmiştir. 

Müddetleri biten meclisi idare azalarının intihabına geçilerek 

ekseriyet nisabında kolaylık için aza adedinin 11 den 10 na 

indirilmesi tensip edilmiş, bu suretle yapılan intihap neticesinde 
~zalıklar baylar Şükrü Cevahirci 18, Aşkı Eren 18, Cemal Şa
hengeri 18, Halil Hilmi 18, Fehmi Simsar 18, Mahmut Almiyeli 

18, Servet A libuçuk 18, Mehmet Alibuçuk 18, Nafıs Delen 18, 

Alasonyalı Nü!ret 17 rey ile seçilmişi rdir. 

Meclisi idare azaları ın hakkıhuzurları sabıkı veçhile yirmişer 
lira ol rak k2bul · edildi. 

Mürakıpliğe sabık ücretlerle Firuz Suntekin ve Fuat Lostar 

intihap edilmişlerdir. Amortismanın sureti tevzii ve mahsubunun 

tayi i meclisi idareye bırakılmıştır. Heyeti umumiye zabıtalarını 

imzaya heyeti umumiye reisi ile reyleri tasnife memur olan ve 

katip tarafından imza edilmesi tasvip edilmiş ve ruzname hitam 
buldu~undan içtiman nihayet verilmiştir. · 

30 Mart 1935 tarihinde İzmir Mezb&hası türk nonim şirketi 
alelade Heyeti umumiyesi ictimaına iştirak eden 

hissedaran cedveli 
Hisse dedi 

Bay Aşkı Eren, İzmir Zıraat bank. 
,, Nusret İzmir tüccarlarından 

Müdürü 1500 

,, Simsarzade Fehmi, ,, 
,, Alibuçukzade Servet, İstanbul tüccarl. 
,, Cem l Şahingeri, Mezbaha müdürü 
,, Nafız Delen, İz.mir tüccarlarından 
,, Muıitaf Delen ,, ,, 
,, Cevahirciz de Şükrü ,, 
,, Halil Hilmi, tütüncüler bankası müdürü 
,, Süleym n, Bahriye binba~ısı mütekait 
,, Çelebon Mordo, İzmir tüccarl rıııdan 
,, Refik Çullu, V n der Zee acentesi 
,, Celal, Zıraat bankası memurlarından 
,, Şevki Çavdar, Zıraat bankası müfettiş 
,, Tahsin, kaymak m müteknıtlerınden 
,, Adli Baym n, ashabı emla kten 

160 
180 
200 
250 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

,, Tahsin Bayman ,, ,, 
,, Ali buçukzade Mehmet, İstanbul 

50 
tüccarı. 150 

3040 
Aslına mütabıktır 

Rey adedi 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
ıo 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

180 

Komiser Katip Arayı toplam 2-a memur 
M. Şevki (Okunamadı) (imza okunamadı) 

Reis 
30·Mnrt-1935 
(Okunamadı) 

948 (158) 

400 lira bedeli keşifli Şev

role otomobil sasesi üzerine 

cenaze nakline rn.-hsus karoseri 

y pılm sı işi belediye başkfı

tipli~indeki şartnamesi vcçhile 

ve açık eksiltme ile 13/4/935 

Cumartesi günü saat 16da ihale 

e dilecektir. ıştirak için 30 lira 

muv:ıkkat teminatle söylenen 

gün ve sa te k&ıdar komisyo· 
na ırelinir. 908 (417) 

29-3-8-11 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehn .. sısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka, antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. C No. 234 IZMIR 

Gayri Menkul Malların Açık 
Arttırma İlanı 

Bergama İcra Memurluğun
dan: 

Açır arttırma ile paraya 
çevrilecek Gayri menkulün ne 

' olduiu 1, 37895 hektar Bahçe 
ve nısıf damın 4 de bir hissesi. 

G yri menkulün bulunduiu 
mevki, mahallesi, aoka2'ı, nu
marası: Kınıkt koca bahçe 

Takdir olunarı kıymet: Ta
mamı 1500 lira olup 4 de bir 
hissesi 375 lira. 

Arttırmanın yapılacağı, yer, 
ıün, soat: 11-5 935 Cumartesi 
saat 14·16 da Bergame İcra 
dairesinde 

1 - İşbu g yri menkulün 
arttırma şartnamesi 1-5-35 ta
rihinden itib ren 933/ 947 nu
mara ile Berg ma icra daire
ıinin muayyen numar~sında 

her kesin görebilmesi için 
açıktır. İland yazılı olanlard n 
fazla malumat almak isteyenler 
işbu şartnameye ve 33/947 
do!ya numarasile memuriyeti
mize mürscaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklı
lsrla diier alakadarlann ve ir
tifak hakkı sahiplerinin ~ayri 
menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair 
oJan iddialarını i,bu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu 
sicillile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde art
tırmaya iştirak edenler arttır
ma şarttn mesini okumu' ve 

lüzumlu malümat ve bunları ta
mamen kabul etmiş · ad ve iti
bar olunurlar. 

5 - T yin edilen zamandn 
gayri menkul üç defo ba2'rıl
dıktnn sonra en çok arttırana 
ihale edilir? Aucllk arttıl'ma 
bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz 

veya isteyenin alacağına rüc
ham olan diğer alacaklılar bu
lunup ta bedel bunların 0 g y

ri menkul ile temin edilmiş 
alncaklarının mecmuundan faz
fo) a çıkmazsn en çok arttıra
r.ın hıahhüdü baki kalmak üze
re orttırına on beş gün daha 
temdit ve on beşinci günü ayni 
s atta ynpılacak arttırmada be- 1 

deli satış ir.tiyenin :ılacnğına 
rüchanı diğer alacaklıların o 
g~ yri menkul ile temin edilmiş : 
a ac ! hırı mecmuund ndan faz- 1 

layn çıkmak şartile en çok ı 
arttırann ihale ccliJir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihcıie v -

VAPURCULUK TÜRK 

ANONİM ŞİRKETİ 
1ZMİR ACENTELfGİ 

SAKARYA 
Vapuru Her PAZAR 

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

Ayni v~pur her perşembe 
ıünleri galata rıhtımından 

tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA günü saat 16 
da İzmire varır. 

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

e EXTRA 

Bıçakları Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERİDÇİLER No. 1 

1164) 38 - 78 ( H 3 ) 

pılamaz v satış talebi düşer. 
6 - Gayri menkul kenEli

sine ihale olunan kimse der
hal veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale kar rı 

f esho!unara k kendisinden ev
vel eıı yüksek teklifte bulunan 
kimse arzet.miş olduiu bedel· 
le lmağa razı olursa ona r zı 

olmaz veya bulunmazsa heme 
onbeş gün müddetle arttırma
ya ç ık:mlıp en çok arttırana 

ihale edilir. İki ihale arasın-
d ki fark ve geçen günler 
içinde yüzde beşten hesap 
olunacak faiz ve diğer zarar-
lar :ıyrıca hükme hacet kal
maksızın memuriyctimizce alı
cıd n tahsil olunur. Madde (133) 

Mahcuz bahçe yukarıda gös
terilen 11 -5- 935 tarihinde 
Bergama icrn memurluğu oda
sından işbu ilan v e gösterilen 
eırttırma şartnamesi dairesin
de satıhı.ca:ı ilan olunur. ilave: 
Kmıktan Gevgili Ali oğlu 

Mehmede borçlunun ikamet
gahı meçhul bulunduğunda~ 
ilan suretinin ilanen tebliğı 
ne kar r verilmiştir. Bir itirazı 
vars:ı ilandan it"b ren 15 gün 
içinde bildirmesi tebliğ maka-
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 956 (452) 

-



R omat1zma Ve Bel A~rılarına 

E 

Okumadan ft 
Geçmeyiniz 

Gerek nakletmek ve gerek o 
her laaJllİ bir abeple ev ef-

yum ft ,... ~· .....,enizi 
açık arttırma malll ve yahut 
pawhlda ..-ak isteneniz 

tlojıalak ve kanaati kendisine z 
mulek edin•iı olu fırsat art-
bnna .. ı ... ağramaclaa ma-
llUZI aatmayınız. Çllnki bu mn
euue. ai&e bOtla kolaylıkları 

ahterec:ek •• et,_ en ylk- ' 
•k fiyatla ye az komisyonla 

latacak •• J•ı.t alacaktır. 

MiM: Yeni ..._yede be-

lleateninde 35 • 36 No. da fır- N 
•t arttuaa ..... Am Şumk 

T elefoa Nô. 2056 
2-8 ... 2 (!74) 

ltbalit gümrüğü müdUrlüJün ! 

' --!!!!!!!!!!!!!!!!ll!Bll!!!!l!!lll~~!!!!!l!!!!!!!!!!!!!P'!!!~~~~!!!!!!Pc 

lzmir Defteı clarlağından : 1 
'asiri=ie .... lı~ 11111 teki& emYal yuasıaa aJre ! 

•aa•• Doan sa ••"'lı si de Namık Kemal aoka;ı.da 1 
kU. t ..,.. M' •e- ti1riW M f= itilaar.. yirmi bir ıGa mld
c!ttle ....... Çlkw ........ ,., .... illi,..ı.m ~ 
111& ••' 1 ' • • 'mmathn. J.9.15-2l 961 (45t) 

c ...... 

EVROZIN 

t.#VROZIN 

~ ~vROZIN 

N"VkOZ•N 

GRIP'l'F.N KORK 
Grip, Nezle, brontit, romatizma mevsimindeyiz.. 

Kewlinizi ifiitmemefe dikkat etmekle beraber 

Sabah Aq&m Birer Kate 

1 
ALiNiZ 

G • • Ea şidcldetli bq ve dit ain)anm, OftimedCn mü· 
npın : tevellit .... bel ve aCWa ....... - tenin eder. 

Gripjn: Mlderı bozmaz. Kalbl ronnez. 

G • • Rad,o&n Dit macaau fabrikallDln mutabas.u 
rıpın: Kimyaıerı.n ~imla! edilmektedir. 

fler Eczanede Bulunur. Ft.ıt '7,a Kurufblr 

iŞ GEl..1DI 
Şimdidea aca fiyatla i&ıialr ildija~ .... eclWa 

BV.YiJC FIR /. ... T 
1 opan Halis Zonl("~da 

Sc;haı., iti-• tlar kh n • acm klaildll. 
Biriaci kalite bu mala laninle ya!n1z Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bu'acabtmz 
Sltlndlr için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lnglliz Antrasit : Ve• kok kömiirii ibtiyacımzı da ba 

müesseseden temin edelnlinilbz. 
Fiyatlarda rekabet lrnm etmiyecek derecede temilft 

•ardır. 8allf ••im•: Keatane pazarında Nq. 10 
Telefon 39S7 

1 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf--
---Lüks Otel 

lnpatlnu i~n atıdekub&iyaçı&arınw pek ••~ f ., tlaift. 
temin etmek iıteneab Haftm •la ta111•• 
Kavalalı Hasan Nuri 

tioaretbane11int1 maracaat ediab 

Çl•E•TD 
N her 1NPf 

Çlilt 11 loazıa sılllllJ«len lbluılat ve ,,,,,,,,,,_ 
11/11"'111 """' IHaqolat ve tam'*'°""'1 w MI dil 
•ftlD N ....,._,_ için dıllllt dlimı bonlltıt 
w J,,,ıa. kllnlletl • llllnlatın tetenaatı ...,,_ 

,...., rrtdd kabııl dnla 
Ye•R ...._ •aı ..... ._.,. , ..... 

--~· 
Paris Panayınnı -~· 
---Ziyaret EdinL 
18 Mayıs 1935 ten 3 H ........... 

l 9!JS e kadar 

r-;.m-mMız-·ucuz ..... 1 
• • 

f iL ç i 
• • • 

• • • • 

HF.R TÜRLO TUVALET ÇEştrlERı 

Hamal 'Aüet 

i Sıhhat Eczanes ~ 
• • • • • • • • • • • • 
: •••••••••••••• ···--........... .__, -··-·· 1 ........... .. 



• F. H. Van Der 
üe & Co. 

• ela 
..... hdar 

AM-. Rott~ JWMurı 
ve Bremen içia Jllk lilaakbr. 

DERINJDE va'pala S-1lilancla 
bekleniyor. Anvera, Ham~urı 
ve Bnmead• Jlk çıkaracakbr. 

ARMIMENT H. SCHULD 
HamlRuı 

isimleri Ozerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Huri Van Der 
Zee a eo. 

IŞiriDei Konloa T elefoa No. .,._._ 

:t111r •ıtmllelllte. Dıılllllla11r. Fildi 1110 lruPUflur. 
-aarelll· aı iade eder. 

7 - 40 {576) 

Oliver Ve Şü • 
LIMiTET 

Vapur Acentesi 
CENbEU HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
DHEELLERMANUNESLTD., 

CıTY OF OXFORD vapuru 
Dİian batfurıcmda Loadra ve 
Aa--.. plip tahliyede bu· ••m M ayni zamanda 
Loadra ve HuB ip. yik ala· 
Caldır. 

ROUMELIAN vapuru 10 ni
Mnda LWerpool ve Svansea
da ~ıelip ylk bopltacakbr. 

RUNO vapunr niun 80ll1llKla 
Londra, Hut ve Anversten ge
lip tahliyede balnacak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için y61c alacaktır. 

DiLOS vapuru ffamburg, 
Brmee " An•..ten gelip 
,ekini botalhDıttır. 

OT: Vlrut t.mteri ve 
v.,_lann isimleri &Zerine mea'u 
liyet kabul edilmes. 

Balsamin 

Kanzuk 

YeganecidJi 
llık kremidir. 

Tenin ·zin dai
mi taze1ifini 
yalmz KRE 
BALSAM iN 

Korursu· 

a.. Apm, Nesle Ve VDaat Karımlıimı 
Te111a1Un Geçirir 

m ne O k~~t Edıniz 

• edetllk kaau.u -r,e kuru•r 

I S J: K 
Y ALNiz iÇi GAZLI 

Lall' balan T em!n Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telefon Malzemesi Deposu 

P~THMALCILAR 77 - 79 T.el 3332 

Umum Hastalarm lazarı Dikkatine 
En IOD aiatem mide, kamı ,hajmak, hlbrek ve dQjr'!9 

neticeli l8zum gasterilen pilotla, pilotlaz buçak konalail 
bllk •11arı. dlztabulft .idil talmı· konalan pJri uı,· 
doiaa çOculdum Ylkutlaniulald ~ d....... • 
halan, kemik lıatahldan aeticaı huule =-~·mı! 
.latdan doirultmak için koralar •• k.n · olan 
..atelaarrif el ve ayaklar. talebelerin çahfm• esna--• fır
ı.,.. klrek bmilderİllİD gayri tabülep.ıuiae mani olmak 
için konalar. 

TuRKaYEN~ YEGANE MuESSESESı VE ESERLERı 
11.S RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMaL 
Tj MuTEffASŞJSI 

Fahri Hiza 


