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Haraççı 
K RJ)}i~l.ıER 

Mamulatı dal- San 
yelerini Her Yerde 1 

Arayınız. 
----

Koca Sinan 
B .. 

ugun doğmuş u s era sında üç dış bakandan 
• eryü-.. .. 

<len:\ et zunt.n. ~n Öiıyük me-
u u u "' tarıhını yaratan Türk 
u_ k ' .. slırlarca kendi ''arlığına 

Kamış .. b ı··· . ln<:z ol • oz en ıgını tam-
orta A rnuştu. Orta Asyadan 
bütün ~lkpaya kadar uzanan 
nııı u elerdc Türk atlıları
gibi z.~fer. şa:kılarını fısıldar 
l aımdık duran sayısız izer-
e,r(e~.erler)bizc kültür yaratıcısı 

o an ok l . . . 1 . _ e erımııı uç unutturma-
nıaga yeterken eski rejimlerin 
f uursuzlu~u yüz.ünden krndi 
Btndimize yabancı olmuştuk. 
b.undan daha acıklı, daha kötü 
l·ırşt:y ~lnıazdı. Zira bu gidişle 
hoca ~ır ulusun değerli hayat 
oil~~-gı ol;ın kültür varlığı 
. urul~ek isteniyordu. Mü

zıkt~, şıırde, a kitektynda (m\-
ınarıde ) ulusnl k' . . k b . . ~ zev ·ımızı 

ay ctmıştık. Bütün yaşayısı-
~ızd~ zeÇvl:kızlik, çirki?\lik sı;ı-
•xor . u. ö üntü ( inhitat ) dc-
vı_rlerındcki hayatımızı ören 
bır takım hoyrat b"'tı ı! J - yazıcı· 
.arr, ortad~ güneş ~ibi parlıyan 
T~rle.~c goz~:~ini yummuşlar, 

urkun benlıgınden bir parça 
v( erer~k yarathiı başizcrleri 
şahc~e.rleri ) • una buna ma

l~tmek ısteaıişlerdi. H2tta içle
rınden biri biz.den b h d k " Ç a se er-en: oban ve sava ı b. 
ulus olan Türklerin neş~ana~: 
v~ ne de aanatkin d 
Diyece\c k d k" ':ar ır . ., 
t . • ar or bır fana
ızmaya k d. · 

B en ını kaptırmıştı 
un ,.,.ı. d z· . 
.. l d az ı. ıra o kara 

gun er t Türkün h · v 

tanınmıştı k" d.. •ngı varlıgı 
l' et 1 un ya ye mtdeni-

vercn Ylrahcı gu" .. . 
nıl!ın cune nıa-... 

1908 d .. 
ocakla evlımınden sonra Türle 
rne2'e rb. ? usa] duyıuyu işle
me.& ' • ızım olan zengin bir 
la Fcnkıyıti lınıtmağa lcoyuldu-

r. • at ta 'h' · · b' l'k . rı ımızın ve onunla ç;k 1 t ınsanlık tarihinin i!er
ıynakları üzerine ışık serpmek .... 

· . unu cumhurluk r ı'i· 
rnınındir B v 

den b ·.. •Y•gılaşan zcvkler-
zikt ugu~ tiksiniyorsak, mü
tyadc~ rT~ık~e, tiirde, arkitck
Y•kı a r ua ulusal varh2'ına 
b ş n canlılığı arıyorsak hep 
rile~~·~klı~ güzcyind•!dir. Ge
çcvril cvrınde çirkinliklerle 
g üz 11~?. ~ayatınuza şimdi eski 

e ıcrını " .. .. .. k 
j r • • e ununu verme 
s ıyoruz Bun . . d' k' ·r·· k" · un ıçın ır ı ur un k .. lt.. ._ li . u ur ..:aynağını iş-
~ en ulu , k A I . 

hiıniz.in d s~n .at ar arı tarı-
tulmu erınlıklerinde unu-
sal .. ş .. bırakmıyor, onları ulu
d ~vuncümUz sayıyoruz. Me
b cnıyet lıayragımızı süsliyen 
başlar anı:: nda, mimar Sinan 

1 ~şlı başına bir devii' 2'Ç;.n var-
ıt:lır Bun'. d "l .. k . 

(O ıfı ,A un e. ~ o ez o ·onm 
"d·· Yemut d~bının) anım gü-

nu ur Ya · d . . . · nı ıne enıyct tarıhi-
md ı~de sönınez bir vıidızın dogw _ 

ugu .. dü D ., 
- Tg.~n r. vrt buçuk asır 
once urk d · .. • unyasın&l gözlerını açan 1·- s· .. ~ca ınan yaşadıiı asrın O ;u~uk arkitekti sayılabilir. 
_ evırde batıda Mikelanj do-
guda Sinan iki yıldız gibi par
ladılar.Mimari tarihimiz ba~izer
ı~rilc (şahescrlerile) ebedileşen 
~ayısız ho ı t' . . . ca ar ye ışhrnuştır. 
F~kat bunlar arasında Türk 
mnnarisine özel karalttcrini \'e-
ren~ sanat~ en ergin bir çırpıya 
çık ran Sınandır. Koca Sinanın 
:izerlcri önünde yerlere kadar 
eğilen bir çok batı adamları, 
Türkün bu ünsal bayra2'ını biz.-
den çalmak istiyorca.sına onu 
A"usturyalı göstermek gibi ah
nıakça bir lrıskançhğa düştüler. 
Fa.kat güneş balçıkla sıvanır 
ını? Kayseri de doğan Sinan 
Türk oğlu Türktür. Yarattığı 
!eyler Türk dehasından birer 
ornelctir. 

aş a .lar da hazır bulunacaklar 
ltalya ne Parise n;-cİe-İnğilte;eye hiç bir plan teklif etmemiş 
Dantzigte Hitler işe verici yarı bir zafer kazanmış .• 
Avusturya bir Alman bask1nına karşı hazırlanıyor - ltalya 

Aley tard r - Pariste Kral Aleksandr namına bir abide 
muahedelerin zorla tadiline 

. ( rUlı ıttl Goel'iJl!I Da11l:igi bfr ::iyat etle 
Parıs, 8 ( A.A ) - Eok Dö Eko Dö Parı ilaveten şu mü-

Pariııin D ily T elgr:ıftan nak- taleada bulunuyor: 
len haber verdiğine ~öre f ngiJ- Mademki İngiliz ve İtalya hü-
tere başbakanı B. Makdonaldın metlerinin başlan Ştre~ada bu-
s 'd ~ · k h k lunacaklardır. Flandenın de bu trezaya ~· ccegı arb ta a - .. .. J • t' l · ·kt' d . . . i!Oruşme ere ış ıra n ı ıza c er. 
kuk dmıştır. Bunz daır olan Fevkal4de kararlar 
karar bugünkü kabine toplan- Ahnacaktır 
tısı akabinde ilan edilecektir. Londra, 8 (A.A) - Tekmil 

On beş yıl içinde 
Beş yeni harp vasıtası 
Almanlar 
Korkunç 

Londra, 7 (A. 
A)- Deyll Kro
nik! i!azctcsinin 1 

haber verdiği
ne göre son on 
beş yıl içinde 
Alman teknisyen
leri birbirinden 
yaman beş ye
ni harp vasıtası ı 

keşif ve yeni icat 
etmişlerdir. 

1 - Bay Ma
ke Orlih tara
fından icat olu· 
narak Hali'ar uI-

ı 
tra adı verilen • 
bir tüfek mer
misi. Her lıanrr' ., 
bir maddeye iş· 
Iiyen bu merm: 
180 santim kalın- t 
lığında bir J:ırh· 
delmektcdir. 

yeni bir 
silahlar 

harp için 
hazırlıyorlar 

Bu mermilerden Jfm« şal J,ud~ıdJ'u/ /,'J u h~mıda 
- ~ uıtıt S 3 I· - 70 11aş111a f/fri 1101· 

......••.........•.•..... , ... ~····································~···················· 
Sinan mimnrlıkta olduiu ka- Sclimiyc camiidir. Fakat izer-

dar askerlikte de ya~arlıklarile lcrinin başizeri ( şaheseri ), iş-
ün salmış bir yiğitti. llk izerleri kilsiz, Süleymaniyedir.Süleyma-
köprüler, kal'alar, hatta gemi- niyeye bir san'nt harikası dense 
lerdi: Sonr? .Macaristand

1
a camic yeri vardır. yetiştirdiği talcbe-

çevrılcn kılısclerdc san at ha- Jer dünyanın dört yanına dağ"ı-
kımınd n eşsiz güzelliklerle larak parmakla gösterilen izer-
dolu mimberlcr, mihraplar, mü- ler yaratmışlardır. Sinamn bü-
ezzin mahfilleri yaptı. ilk büyük yük anımı önünde sayırı ve 
izeri lstanbuldaki Sultan Selim, sevgi ile eğilelim. 
son büyük iz.eri de Edirnedeki lji•v-.k.e'\ •ı.ıa:Us. 

1 
1 

matbu t kabineden dış siy:ısa 
hakkında bugün alacağı karar
bırm fevkalade ehemmiyetini 
luı.ydetmektc ve Lord Edenin 
mükalemelerinin neticesini biz
zat arzcdememek mcvkiinde 
bulunduğuna derin surette ıef
Jcnmektedir. 

ı ya hiç bir plan 
T kHf !mem~stlr . 

Roma, 8 (A.A) - Hariciye 
müsteşarı B. Suviç Moli:ka DcUa 
Kamınt teye gitmiştir. B. Mus
solini geçen Cuma gününden
beri oradn bulunmaktadır. 

Alm'"n fotihb:ırat bürosunun 
bildirdiiine göre, Roma - Paris 
ve Londr2 arasında cereyan 
eden diplomasi faaliyetine rai-

men ltalyanmahafilinde Romanın 
ne Parise ne de Londraya J:at'i 
hiç birplin, muhtıra ne de tek
lifte bulunmadı2'ı temin edil-

mektedir. 
Bay Eden kalblnden 

h•sta 
Londra, 8 ( A.A ) - Resmen 

haber verildiü-ine göre Pra~ 
iJe Kolonya arasındaki çok 
azap verici hava yolculuiunu 
müteakip B. Eden kalp yor
gunluzundan muztariptir. Ken
disinin dört beş hafta tama
mile dinlenmeie ihtiyacı vardır. 
Danzlg'te hezimete mi 

Uğradıl•r 
Paris, 8 (A.A) - 1933 in

tihabatına kıyısen ve yapılan 

azim propagandalara nazara• 
Dantzig intihabatım Paria 2'•
zetelui yarı muyaffakıyet ve 
yarı hezimet sayıyorlar. Pöti 
Parizien diyor ki: 

Şayet h2zimct teeyyüt ede
cek olursa bunun Almaayada 
derin akisleri olacaktır. Zira 
nasyonal sosyalizmin ilk mu· 
vaffakıyttsiıliğidir Temel ya
sasını kanun dairesinde de
ğiştirip Daotzİniin Al.manyaya 
idareten ilhakını rahatça ha
ıırlıyabilmck için nazilerin üç
te ikisine ihtiyaçları vardır. 

Pöti Pariıiea yazısıaa ıöyle 

hitam veriyor: 
Endişe verici yarı zafer 

Nazi propagandasının çok 
acele z.afuleri teıkilatlaadınl
mış ve insicamlı bir vaziyet 
alınmasını elzem kılmaktadır. 
Bu yan :ıaf er endişe vericidir. 
Çünkü Berline tazyikia.e de
vam için müsaade vermekte
dir. 
Uluslar kurumuna kar'' 

Meydan okuma 
Ovr şöyle yazıyor : 
Uluslar kurumu Denz.ig teı· 

kilatı csasiyesini şimdiye ka
dar oldu~undan daha dikkada 
korwnalıdır. Ulular k\11'111Bu 
B. Gö1telsia iltihak er veya 
ıeç keHiliiiadu olaoakbr 

dikilecektir .. 

Krcıl ıkinci 1>efro ı•e Jn·alu;e .\laJ'i ile geuç J:rlm 
f .. alışma odası ve yri~me haı•uzu 

sözlerini aklında tutmalıdır. Bu 
aözler uluslar kurumuna haki
ki bir meydan okuyuıtur. Ay
nı zamaada Polonyaya da cid
di bir ihtardır. 

Avusturyad• Askeri 
Geçit resmi 

Viyaaa, 8 (A.A) - Dün ya
pılan büyük bir askeri iCÇİt 
resmi münuebetile baıbaka11 
Şuşniı:- bir emri yu•mi neşre

derek orduyu müteveffa Dol
fus tarafından çizilen ve iayesi 
Avuıturyanın istiklal, huzur ve 
temini hukuku olan yolda yü
rümeic davet etmiştir. 

Haymvehrenler 
Ne halde? 

Viyana 8 (A.A) - Salzburg
da iki bin köylüye söylemiş 

olduiu bir söyle\•de 2iraat ba
kanı ve köylü fırkası başkanı 
B. Reither baıkanları prens 
Starhcmberie karşı di!iplinc 
muhalif hareketlerde bulunma
larını hayİm\•ehrenlue tavsive 
eden devlet müsteşarı Siger'in 

. beyanatından bahsetmiş Avus-

turya köylülerinin her hanMi 
bir diktatörlük hareketine mu
halcf et edeceklerini bildirmiştir. 

Bundan ıonra B. Reither 
prens Stahambcri"i bu sribi tab
rikitta bulunan muavinleriae 
karşı, ıiddetle harekete davet 
ctmi,tir. Bu toplantı köylüler 
arasında haimvehrelerin nufu
zun a karfı bir muvazene tuiai 
için mevcut temayülün bir te-
yidi olarak tefsir edilebilir. 

Ordu hazırhkları 
Viyana, 7 ( A. A ) - Almaı 

istihbarat bürosundan: 
Resmi bir tebliğe 2"Öre ul ,.. 

sal müdaf.aa bakanlıiı c~ki 
Avusturya - Macaristan ordu
sunda her hangi bir surette 
hizmet etmiş ve yüzbaşı ıüt

bcsini 2cçmemiş olan Avustur
ya vatandaşlarım 15 Mayısla 
15 Eylül 1935 tarihleri arasın
da federal ordu talimlerine iş
tirake çaimlabileccktir. Bu iş
tirak alakadarların talcbilc ve 
masrafı kendilerine ait olacak
tır. 

- .. ')ouıı ,; ım ı ~cı/11{1 de -

YAKINDA yeni Asır süTuNLARINDA: 

Yeni bir ronıan çığırı: Hon1an - ı·eportaj 

A1tın ve 



Türk'ler ve at 
"'"J ürk'ün 

Silahı 
namusu:,, Karısı, atı ve 

"umdesi çok eskidir.,, 
·--·-·· ---

B tı u'us'arının gazetelerine 
göz z.f renlcr muhtelif fası
Jala,. f ı' n veya falanın tertip 

at o u anndan bahset
tığ·n okur ar. 

Bı ha c;a spor mecmua arında 
bu u r n tafsilatlı h k ye
len e, ve az·p re imlerine ık 

sık te ad · ctmemeğe imkan 
yoktur. 

in ilterede, Fransada en ki
bar mumtaz zenginler öi'ünmek 
diledikleri zaman ab1rlanndan 
ve atlarından bahsederler. Ya
bancı ve i eri uluslarda imre
nerek takip ettiğimiz bu at 
ye atlı spor sevgisini haklı 
olarak kıskanayor ve ülkemizde 
de benzerini iÖrm ·ği istiyoruz. 

Halbukt Amerikada son za
manlarda milli oyunlar arasına 
riren "Polo" İngiltere kralla
nnın her yıl bilyük bir feda
karlıkla tertip ettikleri "saşa
kur,, lar, atlı müaabakalar hep 
bizim yurdumuzdan, bizim adet 
terimizden bir kelime ile Türk
ten abıuaıı ıeyler oldup halde 
ne yazık ki bütüa bu asil •ilence 
Ye sporlara çoiomuz yabaa
cıyız. 

Tarih sahifelerini dikkatle 
çe•irealer Tiridi daima at üs
tünde görürler. At ve Türk 
birbirinden ula aynlmadı. At 
Türkun malıdar. Onu vahıet
te• kurtar.an ye insanlara yol· 
daı yapan T•ktür. Hiç bir 
ulus, hayvanlan iaaaalara alıı
brmait daha aklaaclan itile ıe
çinnemifkea Tlrklv atlan ela
lileştirme;e, Hlardaa istifade 
etmei• muftffak olatqlardır. 

ilk zamaalarda etiadea, sil
ttindea istifade için ay)adıklan 
atları• rüzelliii••· çevildijine, 
sekisına vurulan Türkler ab 
mukaddes bir mahlUk yaphlar. 
Kurbanların ea makbuJu at 
oldu. Ata biamci• ve idare 
etmeie muyaffak oldukta• 
IOIU'a ona karfl bailantılan 
deiitti "Marazi,. bir sevfi ha
liai aldı. O kadar ki ölea Tlrk 
'baylanaın atlan tla yanlanaa 
~•lltirdü. (Tlrkla nuawıu 
.. Awaclı", ah ye aillha) umdeai 
çok eski kital»elerde yazılıdır. 

Daha soaralan atlana kur
baa edilec•ii yerde yalaız kuy-
ruklannın kuilmesile iktifa 
eclilmei• başlandı. Blylece 
kuyrup keailmiı bir at kur
ltaa edit..iı adtlcdilir •e arbk 
l&tüne binilmez, ölünceye ka
dt-r dini ltir dikkatla bakılır 
Ye beslenirdi. At kuyraldan-
11111 bir mızrak ucuna dikilerek 
çaclınn öntlne konması •• ya
Yaf yavaş at kuyrujıaadaa ya
pilan bayrakların, tuilana kul
lanılması hep atalanmızıa ata 
Yerdikleri kıymeti, fÖSterdiii 
ıevriyi meydana kor. 

TOrk adetlerini tetkik eder
.ek dini mahiyette ve yılda üç 
defa tekrar edilen "Segir "iyi
ai ile kartıJas1rız ki: Baıta ha· 

Yazan: Faelh Ersan -kem olmak üzere bütün cenk
çilerin atlı olarak iştirak ettiği 
tertip edilmiş sürek avlarından 
ibarettir. Avdan sonra büyük 
b"r z·yafet tertip olunurdu. 
Batı ulusları daha vah efn en 
koyu devrele i içinde bugün ü 
adlarını almamış, kurum anma
mışlarken Türklerin ''Sas l ur,, 
dan başka bir şey o1mıy .. n' e
gir,, ayini hoş değil ıni? Türk
lerin meşhur atlı oyunlarından 

"top ve çokan,, oyunu bugün
kü (Polo) oyunundan başka biı 
şey değildir. Tüı klerin bu za
manlarda bir de oğlak oyunları 
vardı Atlılar aralarında para 
toplıyarak bir keçi yavrnsu 
alırlar, kesip meydana, yere 
bırakırlar.Oyunun esası bu ov la
iı attan inmeden yerden a mak
tır. Kim muvaffak olurn oğlak 
onun evinde hep beraber yenirdi. 
Bu oyun bize Türklerin biniciliği
ni gösterdiii için enteresandır. 
At Türkçe darbı meselleı e de 
ıirmiştir. 

( Yemlik boı olunca atlar te· 
pişir,) yani yokluk olan yerde 
dirlik olmaz. ( Bir sürçen abn 
baıı kesilmez, ) yani bir kerre 
bata eden kimseyi af etmeli
dir; gibi. 

Ata bu kadar sahip olduiu• 
muz halde atalanmız her eilen
cesini atta buldup halde pa
ra ve masraf kayplanndan, 
bele ıehirlerimizde buıün at 
.ahilti olan pek azdır. Bu hak
h kaypyu röz önünde tutan 
ath spor kulöbüniin yurtdaıla
nn bu pzel •ilenteden az bir 
murafla istifade edebilaesi 
içia at almak üzere old\ıj'unu 
ıeYiaçle yazıyoruz. 

Şimdilik atlar gelinceye ka
dar manej talimleri ve gezin
tiler için asker atlarından isti
fade edil•esine sayın ieneral 
Nuri Y arkın'ın buyurultusuau 
da yine seviaçle yazıyoruz. Kı
sa bir zamanda lzmir bayırla
nnda süzel afıaçlıklarında ço
luk çecuk, büyük bir sevinç 
alayıaın şen ıeslerilli, gürbüz 
atların kişnemelerini kıvançla 
duyacajız ... 

Ulusevinde 
Bir konferans 

Konya saylavı Bay Ali Rı
za Türel öaüıaüzdeki Cuma 
rO•li Uluse•inde " Milliyet 
ye beynelmileliyet " ıaenuu 
üzeriade bir konferans •ere
cektir. Okurları•ızın bu kon
feranıta bulunmalannı tani-
ye ederiz. ( 2 - 5 ) 

Doğum 
Lölöwan arkadatııaızın baı 

yazıcısı bay Mişel Kanberin bir 
otlan çocuğu dünyaya relmiı
tir. Çocuiun ömürlü olmaıını 
diler ve ana ve babası .ı kut· 
lalanz. 

10 NiSAN ÇARŞAMBA, SAAT 21 de 

ELHAMRA J. MiJJj Kütüphane ainemaıı 
" ÇARDAŞ FORSTİN " seriıindea ikinci bir Viyaaa 

opereti takdim edecektir. 

TA GOLiTA 
Hiçbar filimtle glrmediiiniı SAHNE, DEKOR, REVÜ, 

TUVALET Ye MUSiKi z•• tialiii.. Batrollerde : 
Ses Ye zarafet kraliçeli ama ALl'AR ile Bit•e•İf 

Senfoninin " SCHUBERT ,, i HANS JARA Y 
Mfizik : PAUL ABRAHAM 

Bu,a.: 15 - 17,45 - 20,30 aeaaalanacla: 

ÇOCUGUMU ÇALDILAR 
Ve : 16,30 - 19,15 - 21,SS seaaaaada 

30 GÜN PRENSES 

Nüfus 
Sayım tecrübelerin
de göriil•~n nok ·an
lar valiliğe- bildirildi 

İçeri işler bakan! ğından va
liliğe rrelen bir bildirimde umu
mi n ·fus ... ayımı için lıazı yer
lerde :yapılan tecrübe e:-de 
yapılan sayım} d n bazı nok
sanlar yüzünden iyi netice.er 
:ı ınmadığı bildiri:m~"'tir. 

Genel nufus . ayımınıP tam 
b·r muva fakı} ... tıe yapı'ması 
için bu noksanlar QU suret e 
işaret edilmiştir: 

1 - Sayım:ı e as o1an nu-
mzralama ameliyesı noksan 
yapılmıştır. 

2 - Numaralar tamamen 
bi11alara talık cdilmediöi iç·n 
sayım memurları mü. ~ülatla 
karşılaşmıştır. 

3 - Mm taka te $'kıl.'.'&tı evvel
ce iyi tanzim cdilmedi,iinden 
say:m esnasında bazı mıtakalar 
ü:ıerinde tadilat ve tashihat 
yapmak zarureti hasıl olmuttur. 

4 - Bazı vilayet ve kazalar 
hali numarala•• iıine baıla· 
aaalflardır. Bu noksanlar ida· 
re adamlarımızın ve belediye-
lerimizin bu iı için 2östr.rdik
leri alakanın azlıj'mı bildirir. 
Bu böyle devam ederse sayım 
bazırlıklannın iyi yapılmaması 
yüz.ünden umumi nafus sayımı 
ıstenilen neticeyi veremiyecek-
iir. idare imir!erinin bu işi 
beaimseyerek ve bir memleket 
işi bilerek takip etmeleri ve 
eksiklerin tamamlanması ehem-
miyetle bildirilir. 

Bay Talat 
T emizc çıkarıldı 

Seferihisar jandarma kuman
danı bay Talit, ihmal •e türa· 
biden Aj'ırceza mahkemesine 
se.-kedilmişti. Dün neticelenen 
muhakemesinde bay Tali ta 
atfedilen suç sabit olmadığın
dan temize çıkarılmasına karar 
verilmiıtir. 

Yaş üzümlerimiz 
Nasıl ihraç edilmelidir 

Geçen yil Vasalant vapurile 
isveçe ıoj'uk hava depolarile 
yaı üziia gönderilmiJti. Bu 
üzümleri orada satmış olaa tüc
carlanndan ıebrimizdeki ala
kadarlara bazı mektuplar ıel
miıtir. 

Bu mektuplarda üzümlerimi
zin çok mükemmel ve sulu bu
lundujıı ve ispanyolların yap
tıiı şekilde fıçılar içincle ve 
mantar talaıı arasında ihraç 
edildiii takdirde hiç bozulma
dan uzun müddet kalabilecek
leri bildirilmiJtir. 

Bir tramvay kazası 
Neticesinde bir genç ve 

bir hayvan yaralandı 
Dün saat sekizi otuz zeçe 

Salhane tramvay caddesinde 
bir kaza olmuıtur. Balçu•alı 
18 yq.larıoda Ahmet Güzelya
hdan Hilkümet konaj'ına doiru 
biadiji beyfirle riderken Ko
nk istikametinden gelen Ye 
vatman Hüseyinia idaresindeki 
3 numaralı tramvay arabaaı 
be yıire çarpmıı ve Abmet ile 
bayvaa yaralanmışlardır. 

Kaza Ahmedin bindiii hay
vanın vatman Hüseyin tarafın· 
dan çahaan zilden korkmasın· 
dan vukubulmuıtur. 

- :ı9ı -

Konferans 
Pertembe ıünü saat 14-30 

da ilk tedrisat müf ettitleriıa
dea bay Aıım İamet tarafıadan 
Halk Eviade"Miifahede •• .lers 
plaalan,,mevzulu bir koaferanı 
Yerilecep haber aluumftar. 

Şaşal Menhaında dün 
Müstesna bir gün yaşandı 
Davetliler büyük himmet ve çalışma 
Önünde büyük sevinç duydular 

.. .. ....... ~ .. . 
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Evvelce haber verdij'imiz fikri yoktur. Ancak biliileri-
~ibi Vali General Kazım Di- miz her zaman General Kiz.ım 
rik viliyet Genel kurultayı Diriğia Şa,al mevzuu · üzerin-
ıerefiae dün Şatal suyu men- de büyük l:tir heyecanla ko-
baında mükellef bir ziyafet nuımuıdır. Filhakika davetli-
vermiıtir. Ziyafette kurultay ler menbaa vardıkları zaman 
üyelerile birlikte 2azeteciler, ummadıkları, beklemedikleri bir 
memurlar kooperatifi idare varlıkla karşılaııaca hayretler 
heyeti ve bazı· doktorJar da- içerisinde kal•ışlardır. Menbaa 
vetli olarak· bulunmuşlardır. temiz borular, mermer çeşme-
Saat 10 da davetliler hükumet ferle süslenmiş güzel çiçek 
konaiında bukışmuşlar ve dört bahçelerile rönül okııyan bir 
otobüsle Şaşala hareket eylemiş hale getirilmiştir. Dene bilir ki 
lerdir. Şaşal on senedenberi lzmirin en iÜzel bir eğlenti ve 
dillerde dolaşan bir iı mev- sihhat ksyıaağı olmak istidadını 
zuudur. kaz.anmııtır. Davetliler bekle-

Vali reneral Kazım Dirik 'in medilderi bir eserle karşılaşm-
on sene evvel lzmirde vazifeye ca ıeaeralı hararetle tebrik 
baıladığmdan pek az •onra eyleıa .. r ve Şqal mevzuunda 
metrük bir halde bulunan bu el birlitile çahtmak varlıj'ını 
au membaı meydaaa çıkarılmıı, yapmaktan kendilerini alama-
uzun tahlillerle bütün memba mıılardır. General bu durum· 
'Sularına üstünlüiü tebarüz etti- dan daha fazla beyecana dü· 
rildikten soara bu suyun şebire şerek kir evleri, yümae ha-
yayılması işi ele alınmııhr. Yo- vuzlan Şqalın istikbali etra-
rulmak ve yılmak bilmiyen bir fında uıua izahat vermiştir. 
çalışmanın neticesi olarak 6 - 7 Samimi hasbi ballar aruında 
sene evvel bir hayal saydan bu reçen ziyafet, davetlilere unu-
dütünce buıün birh~kikat olmuş tulmaz müstesna \,ir gün ya-
tur. İzmirin her tarafında tiıeler ıatmıştır. Milli oyunlar oynan-
içerisinde satılan bu suyun mem- mış, tam bir neı' e içinde avdet 
baı hakkında bir çoklarımızın cdilmiıtir. 

•••• 1 •••• 

Odalar kongresinde 
21 Mayısta Ankarada toplanacak 
Olan kongrede neler görüşülecek? ··-·-·· 21 Mayısta. Ankarada topla- A - İhracat ..atlarımızı• ulus-
nacak olu Tıcaret ve ıaaayi lararua pi1ualarcla rekabetini 
odaları ko•greaiae tebriaiz ye muTaffakıyetini temin ede-
Türkofi• müdürlüiü •e Ticaret cek imilleria tetkiki, hükume· 
odası birer rapor hazırı .. a;a tia ve tüccarın deruhte ede-
baılamıtlartlır. ceii vazifeler. 

Kongre ruznamesi luair Ti- B - İhracat mallarımızın iataa-
caret Odasına teblii eclilaiftir. dardizuyoau, takip edilecek 
Aynen yazıyoruz: m a ve usvl ve tüccarımıza 

t - Ticaret ve. ••aayi oda- d&pa vazifeler. 
)arı, ticaret •• zahıre l:toraalan. C - Memleket içinde ve dı-

A - Kanun, nizalllll&me ve tındaki serp ve panayırlara 
bünyelerinde ~ccrüb~~ere •• metot dahilinde ferdi veya 
bu miiea~lerın teı~ı~de ıa- k.Uektif iıtirak ve bir milJi 
Ye elan ticaret ve mıllt tıcarete k •t t k.li d f d 1 

d f
•- . ı omı e eş ı n e ay a o up 

faydab olmak h4: e acnn• na- olmıyacainrı tetkik. 
~~r~n. yapılması ıcap eden de- 3 - Türkiy. denizaltı serve-
rıtıklikler. tiain iammara. 

B • Ne ri~i ıartlan cam! A. . Taze balıkçılık, buz, so-
mahallerde ti_caret Ye ıaa~yı iuk laaYa deposu ve denizaltı 
odası vey~ tıcaret ve ıahiro aer•eti için hususi bo ... alar iti, 
borsası tesıs •e muhafaza olu- B - Konserve halıkçıhk 
u bilecejinin prentibe bai- C - Balak unu ve balak 'ya;ı, 
lanması. _ . . . D - S~ercilk, deniz kap-

C • .':un! ~·~ti~, Aham den, lumbası ve diler deaiz mah· 
av denıı iıbı ıptıdaı • addele· sulleri ticaretiae ait ihtiyaçla-
rimizin muayyen tariblercle, 
muayyen mahallerde, mezat aa· nmıı. -taılannda fayda olup olma.lı
i•nın tetkiki. 

D - Umumi •aiazalar •e 
varant muameleıinin tesisi ve l 

1 odalar Bankası ( F onts ) ıi 

ı 
olarak terakü• edea paraaın 
en faydalı ietimal yoluaun araı

Aiti •Jhk rapor 
Viliyetia altı aylık ahvali 

••u•İye raporunun hazarlan· 
•asıaa başlanmıştır. 

Bu rapora lıtu yıl viliyetimi
zia muhtelif kazalarında iki 
milyoa adet aiaç dikildij'i de 
yazılacaktır. 

tırılmaıı. 

2 - yo..ıa.,tiriaea 

Kiiçük Haberler: 
Bay Hultlsl 

Emniyet müdürlüğü adli kısu• 
reisi bay Hulüsi Akgümüıe dÜJI 
•emleket hastanesinde fıtıktan 
muvaffakıyetli bir ameliyat ya
pılmışhr. Bay Hulusi Akgümü~ 
geçmiş olsun deriz. 

Kaç muhacir geldi 
Dahiliye bakaalıiından vila

yete gelen bir bildirimde 929 
yılından onra hariçten vilaye
f mize gelen muhacirler hak· 
kında bir istatistik tanzim edi
lerek gönderi!mesi istenmiştir. 

Bay Feridun Bagana 
İstanbul Cumhuriyet rnıi<ldei

umumi muavinlerinden bay F e
ri dun Bagana mczUPen şehri

mize gelmiştir. 
Emniyeti sulstlmal 

Balcılar içinde Gramafon 
tamircisi Hafız Mehmede ken
disine tamir jçin bırakılan bir 
Gramafonu vermemek suretile 
Urlalı Süleyman oğlu Multafa
nm emniyetini suistimal cttij'i 
iddia edi ğinden hakkında 

tahkikata ba,lanmıştır. 
Muallimler dUn halke

vlnde toplandalar 
Şehrimiz ilk ve orta mek· 

tepler muallimleri dün cs;tedea 
sonra halkevi salonuada bir 
toplantı yapmıılardır. Bu top· 
lantıda mesleki meseleler et
rafında ıörüşmelerde bulunul
muı be bir çok muallimler a4s 
alarak dütüncclerini anlahaııı
lardır. 

..- 1111 ı 

Bergama 
Harabelerinde 
Tarihi tetkikler 
Yapılacak 

Asarı atika muhipleri cemi
yeti, Türk tarihini tetkik ce
miyeti üyelerini. Bergama ha
rabelerinde araıhrmalar yap
maia daYete karar Yenniftir. 
Aarıtırmalarda tarihi bir çok 
hüviyetler Ye ıizli kalan kıy
metlerin aaeydana çıkarılacait 

kuvvetle ümidedilmektedir. 
• • • • • •• • 

Atlı spor 
15 nisanda toplnnacak 

Atlı spor kulübünün ilk 
umumi toplaabaı 15 •İaaada 
yapılacaktır. Katyıt muamelesi
nin de 16 nisan akıaaıaa ka
dar devam etmesi kararlaşh
rılmııbr. . . . . . .. ... 
Domuzlara karşı 

Savaş başlıyor 
Mahsüllerimize zarar veren 

yaban domuzlarile tam lıtir sa
vap baılanması için viliyettea 
kazalara icabeclcn emir veril
miıtir 

Mart içinde muhtelif kazala
ra ı 360 fişek rönderilmit ~ 
avculara tevzi edilmiştir. D.ıa• 
bet b4ft fiıek ıranderaek tıze
redir. 

Bugün 
~ Mimar Sinan 

Günü Halkevin 
de kutlulanacak 

Nisanın dokuzuncu ıünü 
akıamı (busü•) Halkevinde 

. mimar Sinan recesi yapıla

caktır. 
1 - San' at bakımından 

mimar Siaaa: hayatı ve 
projüksiyeala uerleri (Mi· 
mar Necmeddin E•re) 

2 - Mühendislik bakı
mıadan aimar Sinan (Mü
headia Ferah) 

3 - Mandolin kolu tara· 
fından parçalar. 

Türk san' atının ea yük
sek devrini yaratan hüyük 
mimar için kurulan l.u ıe
ceye lıtütün yurddaflar Hal· 
keYine davetlidir. 
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en eridi değil ken imi · ·ı am 
Edeceğim ası suç u hen· m 

Gi>rüyoı u 
kızın b" } a kızım, Ferit şını kalbime dayamaktan bii-

i:'& ılc d ~ 
cak b" egmıycn nema- } ük varlık mı olur ? Sensiz 

B ır " rlıktır. bu son vcrıminın bu kaatla-
oşluğa savrulmuş taş gibi rın da ne dcgw,.eri var? Onlar 

Yllvarlanıp "d· 
'd gı ıyor ve öyle da gitsin, sen gel anne ... 
ı ccek.. ne f"k 1 . d 

i tik 1 r erın e Hem bu defa birbirimizin ol-
rar, ne i teklerine sınır k 

r. y aln ma için gel.. Gencim, gü-
f y . 

12 
meydanda kararan cüm var, dünyanın büyüklügw ü 

scnın ha t l K b ya ın ° masa... içinde kaybolmak beni kor-
rın ay holan h le senin hakla- kutmıyor anne bilakis o b ü-

' rna vol n d . 
için biri . . şey e senın yüklük istenildiği kadar hıı. 
eli . ktırılmiş ervetin onun almıya elverişli bir alanda du-

trı de t"'k .. d. F u enmesı ı ı. rak olmadığını gösteriyor! 
k •kat bak on nefesimi alır- İnsanların kıymet verdikleri 
~t .de ben Feridi dej-il tükettikleri avuç dolusu pa-
k endınıi ittıham edeceğim rayı ne bileyim? İnsan gücü 
fuzım s~na karşı asıl suç- değil midir ki onu varediyor! 
F 'd~cnım. Ben kör körüne Fakat gücümüz maddi varlık-
~rı ın her çılj!ınlığına boyun ları yaratmıya yetiyor da ac-

egen kadın, on üç yıl sonra . . k b 1 l • 1 zımız ay o an sevgi ilcr önün-
çı an gözlerimi ilkinden aça- d · 

c k e kıvranıyor. lnsan gücü ve 
• vazifemi düşünecekdim !.. · ·ı 

Bu ·· b"I ınsan aczı.. Bütün ömriimüz 
k l gun ı e F eridin elinde ne benliğimizde çarpışan bu iki 

a dı ve ne kalmadı bilmeyo-
ru S çapraşık duygunun esiri olmasa! 
1 rn. ıra servilerdeki konak .\oım t lır _ 

atı yolda, iki du""ka~n b . •••••••••••,•••••••••••••••••••••••• •••••• .. . , enım 

uzerımde olmasaydı bu zar 
İçine koyduğum tapu larıda 
sana veremeyecektim B·· .. k 
b. · uyu 
ır servetin bu kü ük d""k·· t"" •• . ç o un-
usunu sana uzadırkcn b"I 

k d . . ı sen 
ne ar ıçım ızlayor K ı 

F .d. aya .. 
e~~ ın gcrç k baban olmadı-

21nı soylemek bir ana yokluğiyle 
yaşaran gözlerine bir de b b 
eksikliği anlatmak p k ada 
b'l" . N e acı ır 

ı ırım. c Yötpayım k" 
b t d ı sana 
b~ya t~ . ay nabilcceğin ufak 
ır elırı konımak için ba ka 

çare bulamadım ı·ht" 1 ş 
"'k · ıma sen 

Y~ . ek ruhunla çe tiklefl . 
duşunerek bana mı 
baü ı cır ve beni 

• ar ın kızım F k t b 
kendi kendi : a a en 
yor b mı hıç bağışlamı-

G
, u azapla öliiyorum 
en k "" dök··ı ç . ~zın gözlerinden 
u en ıkı b·· .. k d 

la birbiri duyu ( anı~ 
d ar ınc Şayan) 

a ının üstüne yayıldı. 
Sulanan, siliklescn bu ad 

mektubu b"t' · n ı mınde yav ş ya-
v~ k kımıldıyan bir buhar gibi 
ru ele yuk ele Kayanın gön-
unc süzul d d d 1 uyor u aklarında 
0 şıyordu s . 

d anki yalnız değildi; başı 
eı:nınden beri aı adığı yumu

şa göğsü bulmuş ona sarıl
mıştı. 

Bu hızl ·· k 1 yurc çarpıntısı Ka-
~~Y~. _?tcrakla araştırdığı gizli-

ogretmişti ş· d' 
lıckliyordu... . ım ı cevap 

Titrek bir iç çekişle: 
- A nn e, anneciğim üzüldü

iün şeye bak! Benim için ba-

K yucakta bir 
Müsamere 

Kuyucak (Hususi) - Cuma 
gecesi Kuyucak ilk mektebinde 
güzel bir müsamere verildi. 
Halk tarafından yapılmakta olan 
yeni mektep binası menfaatına 
olarak Atatürkün bir fotoğrafı 
~üzayedcye çıkarılarak (115) 
lıray bay Yusufun üzerinde 
kaldı. Hamiyetli Kuyucak hal
kını takdir ederiz .. 

nan 
Adliye inde ta flyeler 
Atina 7 ( A.A ) - Son ih

tilal h A diselerinden sonra baş-

lanan idari tasfiyeye devam 

edilmektedir. Bu sabah birçok 
adliye memurları azledilmişler
dir. zledilenler şunlardır : 
Temyiz mahkemesinde yedi aza, 
istinaf mahkemesinde iki reis, 

beş hakim, üç Müddeiumumi 
bir müddeiumumi muavini, İlk 
mahkemelerden beş reis altı 
hakim, divanı muh sebattan 
alh aza ve devlet şurasından 
beş hukuk müşaviri ile beş aza. 

Kondlli ·n sözl rl 

• • ı • t • ı ı ı t • t r 

Atina, 7 (A.A) - General 
Kondilis askeri mahfeldc söy
lediği bir nutukta asi zabitlerin 
icraatını takbih ederek tasfiye 
edilmiş inzibatlı ve her türlü 
siyasal nüfus haricinde yalnız 
vazifcsile nı.eşgul olan şimdiki 
orduyu sena etmiştir. 

r ·~•••••••••t • • • •• •••• • •• • •••••••••••• • ••• • •ıııııı~ıııııııııııııııı 
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. Bu anlayı,a 
- Sıı ıraliba zcncisiniz. 
·- Nereden anladınız .. 
- Siv~niıden ... 

diyecek yok 

7 üksek 
,.. 

asreerı 
'/" 
"a ar ar •ttihaz 
Sofya 7 ( A . A ) - Bulgar 

Ajansı bildiriyor: 
Ordu kumanda heyetlerini 

ve buna benzer diğer h:zmct 
işlerini alakadar ıneselcferle 

uğraşmak üzere toplanmış ol n 
yüksek askeri divan vazifesinr 
bitirmiştir. Harbiye bakanı ol
mak hasebilc divana da baş
kanlık eden başbakan general 
Zlatef yüksek divan tarafından 
müttefikan alınan kararların 
kralın tasdikina iktiran ettik
ten sonra neşredilece~ini bil
dirmiştir. 

Hersene ilk ve son baharda 

Muso in·, 

çol< • 
ıva 

etti 

1 
adi surette içtima eden yük
sek askeri divan siyasal mes
elelerle uğraşamaz. Di,·anın 

vazifeleri nizamnamelerle sarih 
surette tayin edilmiş olduğun

dan, bu ı:-ibi meseleler divanın 
salahiyeti haricindedir. 

Yiiksek askeri divanın top
lanması dolayısile hariçte diva
nın siyasal meselelerle de uğ
raşmış oldu{.fllna dair çıkan 
haberlerin aslı ve esası olma
dığı gibi yakında kabinede de
ğişiklik olacagına dair çıkarı
lan şayialar da hakikate uy~un 
değildir. 

Strazade üçü de bulunacak ve bu daha esaslı 
Görüşmeler yapdmcısını temin edecek 

Paris 8 (H.R) - Bay Eden rahatsızlı~ı hasebile ~traza 
konferansında Sir Con Simona refakat edemiyeceğinden Ingiliz 
dışişleri bakanının baş bakan Bay Makdonald ile birlikdc Strezaya 
gitmeleri tekarrur etmiştir. Bu seheble Fransız dı işleri bakanı 
bay Lavalde Fr2nsız baş b.:kanı bay Flanden ile beraber 

gidecektir. 
Konferansta dış işlari bakanı 

hazır bulunması daha esoıslı 
edecektir. 

i e birlikde baş bakanların da 
görüşmeler yapılmasını temin 

gs ~ .... , ~ 

Streza konferansı a 
.. zalıe ·e 

ng.lte ~enin 
endis· 

Londra, 8 (A.A) - Taymis 
gazetesinin Paris muhabiri ) a
zıyor: 

Fransa İngiltercnin S reza 
konferansında elinde me\'cut 
vesaiti kullanmak suretiyle ken
disine müzaheret edeceğini il2n 
etmesi arzusundadır. 

Zannolunduguna göre, Fran-

e es 
sad;ı fngiltercnin kend dömin
yon!arı ve Amerika i.c olan 
münasc'1etlerindcn olan hu usi 
'ı..ziyet goz önüne getirilme
mektedir. Şu halde il i tarafın 

teahhütleı i ve mes'uliyctlcri 
bah ında ye i bir t kk m görliş 
ihtilafl rı o taya ç aca ı inti
baı vardır. 

J)anzig intihabatı ı n netice .. i az· er 
çin bir hayal ini isarı ohnu~ ur 

Paris 8 ( H. R } - Danzigden alman son haberlere göre in
tihabatın neticesi naziler için bir hayal inkisarı olmuştur. Bitler 
tarafdar]arı reylerin en az yüzde yatmiş beşini toplıyacaklarım 
umdukları halde ancak yüzde altmış bir nisbetinde rey alabil
mişlerdir. Bu netice ulusal sosyalist fırkası için bir hezimet sa
yılıyor. Hitlcr iktidar mcvkiine geçtiği gündenberi ilk kez olarak 
bu muvaffakıyetsizliğe uğramıştır. 

Almanlar dlyorkl : 
BERLİN 8 (A.A) - Dant

zii intihabatı neticeleri halc
kında mütaleada boluDan Vo!
kişer Beobahter ezcümle di
yorki : 

Dantzig de vaıiyetin ne ka
dar mütkül olduiu malumdur. 
Son haftalardaki iatihab mü
cadeleleri esnasında yeai Al
maa yayı kendi ıcöıleri ile ıör
melc İmkanına malik olmıyan 

kimselere Almanya hakkında 
yanlıt bir fikir vermek 
için Nasyoaal Sosyaliı Al
manyaya düşman olan haia 
bir takım fırkaların pek lusa 
bir ıaman zarfında ne suretle 
alttan alta tahrikat yapmış ol
dukları bilhassa nazarı dikkata 
çarpmıştır. 

Nasyonal sosyalist memur

lara ~elince , uluslar kurumunun 
kontrolu a ltında bulunan ser-

* • • 
best şehirde htr türlü ihtilata 
mani olmak için fikir ve iati
hap scrbeslij'idi temine müte-
allik her türlü tetbirleri almış
lardır. Bütün buna ratmcn mu
halif fırkalar feci bir maj-lubi"
yetc µiramıtlardır. 

Dantzlg bir Alman 
f•hrldlr 

Dantzig, 8 ( A.A ) - Nasyo
nal ıosyalistlerin batkanı bay 
Foerster kua bir söylev söy
lemiş ve ezcümle töylc de
miıtir: 

Naayonal ıoıyalistlerin ırali

biyctieri czidir. 230,000 mün-
l'tehipten 140,0QO i rcylcriai 

nasyonal ıosyalistlere Yermiş

lerdir. Bu da dantzig ohalisi 
ekseriyetinin nasyonal sos
yalistlere taraftar oldukla-
rınının v~ binnetice Dant
zig şeh rinin tam;men bir Al
mam şeh ri olduğunun bir deli
lidir. 

stan lul< a feei tranı a kazası - zı ıitte 
"' 

Bir sa Jıkah b·r ı 1e nurı öl<rir< ii 
İstanbul, 8 (Hususi} - Er

dekte sabah saat beşi sekiz 
geçe oldukça şiddetli zelzele 
oldu. Hasar ve nüfusça zayiat 
yoktur. Yalnız Erdek halkı faz
ı telaşa düşmüştür. Zelzele 
lstanbulda da hissedildi. 

t .. harri mcn.uı la ından bay V ch
bi İstasyonda Zihni adlı bir sa
bıkalı tarafın.fan öldünilmüştür. 

Cinayet taharri memurunun 
sa ':>ıkalıyı tevkif etmek istediği 
ırada yapı!mıştır. Zihni kaçmal· 

. F c i tramvay kazası 
lstanbul, 8 (Hususi) - Sabah 

saat ye dide T ophancde feci 
tramvay kazası oldu. Biletçi 
Esd çarpışan iki tramvay ara
smda kklarak cu1 verdi. Kaza
nın mes'uliyeti t hkik ediliyor. 

izmitt bir cinayet 
İstanbul, 8 (Hususi) - İzmitte 

ist~yince Bay Vehbi tabanca
sını ç~kmiş, cani de ateş ede· 
rek memuru vazife başınd ı 

öldürmüştür. Vchbinin attıgı 
kurşunlardan biri de sabıka!ıya 
isabet ederek yar lanmasrna 
sebebiyet vermiştir. Yaralı cani 
hastnneyc kaldırılmıştır. 

aş 

Yen· gümrük kadro arın a 
aaş dereceler· yüksekti" 

Ankara, 8 (Hususi) - Gümrük ve inhisarlar bakanlığı teşkilat 
proje5İni başbakanlığa vermiştir. Projede gümrük müdürlerinin 
rnaaşlz.rın;a. zam y pılmıştır. Kadrolarda m~aş dereceleri yüksek 
derecelerdir. 

atb at o rıgres ·ne hazırlı ezar-
klar için mu ahass s ge ece 

Ankara 8 (HusıJsi) - Dahilye bakanlığınd~ mezarlıklar k~nu
nu hazırlanmaga baş'"'ndı.Bu i le meşzul olmak üzere Avrupa
d n mütahassıs gctirtilccaği söyleniyor. 

at u t kon r i 
Ankrmı, 8 (Huşusi) - Burada toplanac k o an matbuat kon

gresi için hazızhklar başladı. Dahiliye bakanı matbuat müdüri-
yeti arkanı ile kongre hakkında göriiştü. Konzrcnin toplanma 
tuihi henüz beyli dc2'ildir. 

• • n ze osa ezıme sı !< n ısı a 
• 

in e in · ğ · il · ı·i · y o ,. 
fstanbul, 8 (Hu'iusi) - İtalyada h .sta bulunan bay ~fenizelo 

inme indiği, ha bnm tehlikede odu u Atinadnn b"Idiriliyo . 
Gazeteler bay Veniz losun uğr~dığı ~on hcz· metten nıütev\ ellıt 
büyırn: cı mu bu inmeye sebep oldu unu yazıyorlar. 

~n1ar Sina gün·· ı or 11 nlar :örfi ır 
Ist bul, 8 {l u us·) - Bü- •Den· z aba nış ve eh 

yük s:ı.n'.?t~~~. Koca .. M!m~r ~~- ~etli zay'ata sebebi · 
nanın o umunun yıldon mu mu- • • ) "' 
na ebetile yarın (BuO'i.ın} meza- Ver111 hr 
rında ihtifal yap acaktır. t \ o ' , 8 (A.A)- Ş"ddetli /" d • bir fır a A cr"l nm cenup 
~ ın aı· l<O gr~Sl o a ve g rbı da muh·m hasc ı·-
lstanbul, (Hu ,u i) - Ka- tara ~eh biyet ve · fr. Lu·z-

d nlar kon es"nin i ra komi- yanda l'Yı si sip"d Tel as \t" 

tesi toplantılarına ba ladı. Kon- Fılorida da hortumlar cror · -
gre bu ayın on sekiz"nde top- müşf r. Ş"ınd"ye kadar 34 tel f 
lanacuktır. kayded"lmi t;r. Yuzdcn fazla 

Hazirandan sonra yar. lı vardır. Binlerce kişi Y r· 
İstanbul: 8 (Husussi) - An- siz yurdsuz ~uılmışt!.r· .. Y ~!nı~ 

kara belcdiy si Hazirandan ~l?ster seh ı~de uçu kı. s 
sonra gazinolarda her nevi kıhse olmak uzere 150 hına 
oyunları mencdccektir. harap olmuştur. 

TAYYARE SİNEMASI 
Telefon 31s1 Telefon 3151 

• y A R A 
10 nlsan çarıamba günü saat 15 ten itibaren 

Robert Motgomery - Madge Evans - Wallcr Huston 
Robert Young - Franchot Tone 

Gibi beş büyük san'atkir tarafından harikulade 
bir muvaffaketle tt":msil edilen 

• CEHENNEM 1 .L~---~~~~~~· Deniz ve hava muharebelerine ait şimdiye kadar 
yapılmıt olan filimlerin en yükscii ve en güuli 

Vatan sevıisi - vazife aşkı - Feragatı nefs - Askeri 
disiplin ve büyük bir aşk macerası 

Ayrıca : Son Ninni (tamamen ren\di Miki Mavı) 
FOX dünya havadisleri ( Türkçe sözlü ) 

Bugün son defa olarak 
Büyük bir muvaffakıyet kazanan musiki ve aşk filmi 

ÇILGIN KAN 
Seanslar 15 - 17 - 19 - 21,15 

Çocuk haftası 23 Nisanda başlıyor 
na 



Gangsterler kralı 
AlKaponun maceraları 

Leşler arasından tabancamı boşal
tarak kendime yol açtım 

Adımlar (ittikçe yaklaıı· 
yor.. Y apbklanadan sevinen 
laifermah bur juvalann adımları 
seliyor. Saaki buaJar doğru 
yoldan ıatmıyan, kötülük yap
myaa iaualarclır. Daha dün 
Buyurmaalanaı olu Kolonel 
Tuneria Wr kaç bin dolar 
içia aamuıunu, üaiformuımn 

prefiai, yercliii sözü çi;aedi-
pi ıörme.lim mi? Kulajı-
mıa dil.inde tanıdık bir ses 
Jlkıeldi. Büttia kulak kesil· 
«Iİ•: / 

- Ctizel bir hamule... Ya-
111111daa çop kurtuldu. Ol
dukça "8,ak bir pri• aJaca
jız diyordu. 

Hay bapna bimbir saika diit
tla ... Bu Mit, batınca sui ben 
ta•nm... Bu Koleael Thur .. 
ner'ia sesidir. Hay iki yizlü 
yılaa bay ... 

Yetil pantalon..lana adımları 
sıklqtı. Ayni ses daha alaylı 
dev-..- ediyor: 

- Diri diri yakalanan yok 
deiil •i? Glb:el... Yaralı ela 
istemez. Yaralıların iıleriai 

bitiriaiz. S..ra hep•İni 1.irbiri 
herine istif ecliaiz. T aazifat 
otomobilleri ltu itleri kaldınu1 .. 

- Ali beaim dik bakıflı, 
ıert aözlti Koloaelia ali ... 
Elbette buaplqm% •eaia
le ... Sen ki burada yataalana 
hiç biriaclea dalaa temiz 
deiiJsin.. O.lana pahlarına 
onlara• çek ortak olmupua
dur. S.a •• yüzle bu cakayi 
tabyonun.. Bırak • sözleri 
terefia depriai bilnJer siy
lesin .. 

içimde kayaqa• ltu lideri 
bu adamta ıurahna aa•u.rmak 
iıtiyonlu. Fakat bu çok buda
lalık olurdu. T aba•camda da•.aa 
üç kurt1111 vardı. Bualardan 
biriai bu polis taılajıaıa kafa· 
ıt11a &1kabilirdim. Sema ne 
olacajua. Umunmtla mıydı lıle
nia.. Yalan aiylilyonım. Pek 
pzel uamundaydı. ôa.ekle 
JAf&•ak benim için biç te ltir 
4ejildir. ••n Y&fUlak istiyo
rum. Sir kerre daha Dolly'me 
kaYUt•ak istiyorum. Kolonele 
ıeliace. Çine bile kaçacak olıa 
muhakkak onu bulurum. Şün
dilik ölü ıörüamek bin kat 
laayırh4ır. Zira yer yer ahlaa 
tabancalar inliye• yaralılara 
son ku eli ırası indiriyor. 

lıte polisler soa kamyonu• 
hiiae de geldiler. Hayatta 
elduiumu farkedecek olarlar
aa bir kaç m~rmi de benim 
lteyai•İ dağıtacak.. İtimi biti
recekler.. Kımıldamlmak, ao-
luk almamak için bütün ray
retimi sarfediyordum. Gizle-

vaş açarak dikkat ediyorum. 
Bütüa cesetler etrafımda yı
iıJmışhr. Bir tek poliste leş
lerin mulaafaı olarak barakıl
mııtar. ötede yığın yığın me~ 
raklı topJanmış .. Kaldınm kızJarı 
Stad avenünün burjuTalan hep 
orada.. Bunlardan korkulmaz 
ya .. Kurtuluş pllnımı kafamda 
tasarlıyorum. Bu yüzlerce kiıi
lik insan kalabalığı arasında 
bnna yolu tıkayarak e•2'el ola
ltilecak biricik tehlike polisten 
ibaretti. onu öldürmek ist~mi
yordum. Zira benim 2'İbi bir 
aile reisi idi. Vazifesini yapı
yordu. Sadece tecaYÜz edemi
yecek bir hale koymayı düşün
düm. Önce sai eline, sonra da 
sol eline nipn alarak taban-
casını elindea düıürdüm. Bir 
saika ıibi petlıyan iki el silah 
bütün caddeyi alak bulak etme
ye, orada toplanan binlerce in
san araamda panik uyandır

maia kifi reldi. Bu sırada ce
sedlerden biri daha hareket 
etti. Bu da Villyam'dı. 

- Haydi çabuk ol arkadaı, 
tledi. Takıi de ötede bekliyor. 

Anlatılan ben iıimi tasar
larken o da etrafı gözetlemek 
ten hali kahmyerdu. Kaçıtan 

halk aruıada sıyrılarak yolun 
kenanndaki tabiye atladık. 

Şofarn makinenin bütün ıür

atile harekete mecbur ettik. 
Zikzaklar yaparak Ganıeater
ler aaahalluiae sokulduk Ka
ntıklık o kadar büyük olmuı
tu ki kiıme otomobilin iki 
Ganpsteri tatıdığını aklına 
bile ıetirmiyorlar. 

Mi.ter• StanJey evinin kapı
lanm açb. Bizi ıörünce hay
retle batırdı: 

- Ne bli1ük talilı bu.. Bu 
miithiı tuzaktan naaıl kurtuı.
bildiıaiz? 

- Olur ıey cleiiJ.. Bütün 
bu •ak' •11111 üzerinden daha 
yarım saat 2'eçmemifti. Şika

ronun bir ucunda olan Gan· 
resterler mahallesinde vak'a 
nasıl olmuıtu da duyuJmuştu. 
Misters Staaley 2'azetelerin 
ilavelerini ıöaterdi. Bu daha 
çok hayrete dej'erdi. Şu halele 
polis önceden tertibatını almıı, 
matbuab bile muhakkak say
dığı neticedea haberdar etmiş 
bulunuyordu. Y alaız yirmi 
sekiz kitinin katli illllDl 
mazur giistermek için aynca 

bir vesile bulunmuştu. Gazete
nin büyük manıetlerJe yazdıiı 
haber ıu mahiyette idi: 

Stad Avenfide Gangester
ler •uumlara, geçen halka 
taarruz ettiler. Polis müda
hale ederek kaak müade
meler oldn. 28 Gangester 
öldürüldü. 

Dantzig üniforma ile dolu 
şehir halini almıştır ----

bir 

Fırkadan çıkardan Ra7nlng kaç!! 

Sulh Almenr•nın lftlrakl olmasada 
T .. kll6tlandırılmalldır 

Moskova, 7 (A.A) - Juraal Hitler, Lclıistanm uilalll 
Dö Moskova lnıiliz bakula- yardamından emindir. Lchistaa 
nnın yapmıı olduklan ziyaret- bugiine kadar mukadderab8• 
lcrin verdiii neticeleri gözden Alınaayanın mukadderabll• 
reçirerek diyor ki: . bailamlf gibi rörünnaektedir· 

Şark Anupua karphkh yar- t Şimdi uluslararası vaziyet aa· 
dUD misakı, dört hilkmnet mer- dınlumıthr. Ve verilecek ka· 
kezinde yapalan konqmalana rarlarla mes'uliyet deruhte 
~aşlıca mevzularından birilli edilmek zamanl get.qtir. Ve 
teşkil etmiftir. Bu misakın mii.- Avrupa sulhunu idame etmek 
teşebbisleri buna Bedin •• zaruretine inanmış olan deY· 
V arıoYanın iltihak etmesi içi• letler Alman yanın ve Lehiıta-
ıayretlerini artbrdılar, ve Al- . mn ittiraki olmasa bile bu 
manyanıa bu miıaka i,tirakten sulhu tqkilltlandırmahdır. Al· 
imtina etmit olmasından dolayı manya sillhlarını her saat 
SoYyet h&kümetinin memnun arttırmaktadır. Ve 1914 teki 
oldup•a dair Berlincle yapılan ~ askeri kudretini elde etme1İ 
telmihlere artık ltir nihayet i. ve Frusaya karşı adetçe te
vermek lazımdır. : fe·nukunu temin eyleaesi çok 

S~v~et hüktim~ti, Almanya: ıecikmiyecektir. Bu vaziyet 
mn ıltibakını daıma temenm . karpaanda şimdi F rauaıun 
etmiı ve her fırsattan iıtifade · . . . d-•-· 
ederek Bu yolda gerek Ber- j dostu ol~ ıkincı derece ad 

linde gerek Varşovada teşci.- '\ tleYletlena daha azimkir ve 
büslerde bulunmaktan fariğ ol~ faal IHr kombinezon aramaya· 
mamııtır. Bütün bu ıayretler ~ caklanm kim temin edebilir. 
maalesef muvaffak olmamıştır. •• • .. • " 

8. Eden ve Saymeniıı Ber- '!\. Rusyada icatlar 
lin ve V arıova seyaha.tlan gös-
termittir ki, Alman baıbakanı Moakova, 7 ( A. A ) - F eı 
Hitler, Şark misakma karfı akademisi ıayri uzvi ve umu· 

Dcmtz.igteıı bfr manzara olan dliflllanhiıada israr edi- mi kimya enstitüsü profcsör-
Dantzig, 7 (A.A) - Havas list fırkasından çıkarılmış olan yor ve bunu Almanyanın baş- )erinden Zviafintzef bir madeı 

Ajanııadan: Daııtziı üniforma Dantzir eski iyan reisi bay hca sebep olarak ileri sürmek· ihtira etmiş ve bu maden yüzde 
ile dolu bir şehir halini almış- Raşninı geceleyin Dantzigden te olduğu, silihlarda mOsavat- 25 i radium, yüzde 25 osmium, 
tır. Yollardan ~eçenlerin yüzde ecnebi memleketlere hareket sızhjın artık ortadan kalkmıt yüzde 19 altın ve yüzde S,5 
ellisi Naıi elbisesi geyınişlerd.ir. etmiştir. olmasıaa rağmen yapıyor. rutheaiumdan mürekkeptir. 
Sosyalist ve komünistlerin pro- ====================-------~~=~~----------=== 
paganda vasıtaları, yatı ve Al T •ı• ~ • 
ilanlarla örtülü olan Nazi mü- man ayyarecı , ıgı 
esseseleri tarafından hiçe in .. 

mektedir. Yalnız Lehliler fır- D d 1 il •ı ı• 
kası az çok karakter serbesti- ev a ım ar e 1 er ıyor 
sini muhafaza Pdiyor. ÇünkU 
seçiciler henüz fikirlerini açık-

_ça ~~T:~bi;n(~t~'~· Al- Almanya 5000 tayyare yapmak isti-
•an propaganda bakanı bay 

Göbels Cumartesi akşamı bu- b U b •• •• k k h 1 t 
rada söylediği nutukta dış si- yor un n uyu ısmını azır amış il 
yasadan bahsederek ezcümle 
demittir ki : 

Bize Cenevrede bayati hak
kımızı vermekten istinkif et· 
tikleri zaman Cenevre den 
ayrıldık. Bir buçuk sene hara
retli bir çalışma esnasında 
barb yapmak için deiil barışı 
müdafaa için Alman ordusunu 
yeniden meydana getirdik. Ba
rış için fedakarlıklarda bulun
mıya amadeyiz. Keza Fransa 
ile bant içinde yaşamağa ama
de bulunuyoruz. Fakat tehlike 
önünde kalmaklıitmıza müaa
a.le etmeyoruz. 

Daatzir, 7 (A.A)- İntihabat 
ıaat 18 de bitmiıtir. Hiç bir 
hitlise olmamı,hr. Mıntakalar
dan ııelen ilk neticelere röre 
ulusal ıosyaliıt fırkası geçen 
kinuauaani belecUye meclisleri 
seçimlerindekinden daha büyük 
hir muvaffalriyet elde etmiştir. 
Danzirer Verderi• dört intihap 
mıatakasında ulusal sosyalist
ler 379, ıosyal demokratlar 2, 

Şu son aylar içinde Alman
ya ve Polonya arasında kuru
lan yakınlıia raj-men, Alman
yanın karada, havada ve de
ni7.de silahlanmak kararı Po
lonyada üzüntüler uyandırmak
tan ıeri kalmamııbr. Polonya 
ordusunun resmi 2azetesi olan 
Polska Zbroyanın netrettiği 

bir sıra makale bunu ıöıteri
yor. Bunlardan birisi Almaa 
tayyareciliğine aittir. 

Uçuf malzemesi 
Cöz göre artan UÇUf mal

zemeıiai Almanyamn havalarda 
büyük emelleri «?lduiunuu gös
teriyor. Polska lbroniya lnKil-
terenin de bundan koıkuJa8 .. 
dıj-ını batırla~r · 

8. Stanley dvin, bir kaç 
ay önce; AJmu ha•• kune
tinia 700 ukeri tayyarede• 
mürekkep oldu;unu avam ka
marasında ıöylemitti. Bu sayı 
timdi çok ıeriye kalmıştır. 

yaya k&rfl 16,200 tayyareye 
malik olduklanm yazmlfbr. Ba 
ıazete, Almanyanı• bu miktara 
kartı hiç olmana yüzde 30 
nisltetinde tayyaresi olmaıım 
istiyor ki, bu da 5400 tayyare 
ederi 

Girülüyor ki ditlv büyü
dükçe ittiha art.aktadır. Falt
rikalan• depolan• ve karar-
rlhlana gizli tutufma11, 2'AZC• 
telerin lilkiite mecbur edihnc· 
si bu hususta malümat elde 
etmek imkinıaı vermiyor.Fakat 
muhakkakhr ki elde bulunan 
Alman tayyareleri fimdiden 
pek çoktur. 

Alt kuruml•r 
" Pelka Zbrojna,, Alman 

tayyarecilijinin alt kurumlarına 
da dikkat çekiyor. 1932 de 
Almanyada tam tqkilltla 67 
bava limanı, biriaci aaaaf 2~ 

yardımcı alan, ikinci sınıf 110 
alan vardı. Y aai biittin Alman-

bualarclaa sekizi bitmiıtir. Bu 

1 
karar~ihlartla tayyare lıansar
ları ya tamamen veya laamen 
toprajın albnda, yahut içi ıi
riilmez ormanların veya dai 
oyuklarının içindedir. 

Nihayet Berlin etrafındaki 
bir çok pllerin bazalan da de· 
niz bava limanı haline çenil
mittir. Bu bava limaıalan•m bir 
çop Kolonya, F rankafort, Stut
ıard şehirleri yakıaıncla, y .. i 
F rauız hududunda dij'erleri 
Şarkı Prtlsyacladır. Merkezi bir 
meTki olan Berlin etrafında da 
başkaları vardır. Nihayet ıarp 
hudutlarile Çekoslovak budut
lanada ve Almanyanı11 göbe
iinde bir çok yeni hava liman· 
an yapılmaktadır. 

Eld•kl efrat 
rim kapalı olduiu halde, ken
dimi talibe tcrkettim. Başka 
yapılacak birşey de kalmamıı
b. Yüzüm gözüm kan içinde 
olduiu•a göre, bu perişan ba
lüale, beni de ölü sayabiJirJer
cli. Andyıain bol kanı üzerime 
de bulaşmı~tı. Gözümün ke
narından ancak sezebiliyorum. 
Geliyorlar. Şayet tabaacalan
na dananacak olurlarsa ben 

HcJe ltu 28 rakamı hepsin
den çok hayrete değerdi. Zira 
baskını yapan otuz kişilik çe
teden ikisinin kurtulacağını ru
yalannda mı görmüılerdi. 

- Sonu Var -

merkez 1, komünistlerle Breç 
fırkaat Ye Lehliler sıfır rey 
kazanmıtlardır. 

1 
Dantzir, 7 (A.A)- Danziıer 

Vorposten gazetesinde çıkan 

bir habere göre ulusal sosya-

yada 200 tayyare kararaibı 
bulunuyonlu. 

1934 te bava limanlarının 
sayısı 87 ye, birinci sınıf ka-, 

Daha 1 Mayıı 1934 tarihin· 
de, Almu laava •azarı elinde 
hazar olarak tecrübeli 7 500 
pilot, 16 pilot mektebi ve sey· 
rilsefer talimi ıörmeie hazır 
60000 namzet olduğunu ifti
harla söylüyordu. 

Berlinin 100 kilometre şimal 
l'&rbisindeki Kotfus kampmda 

de mukabele edeceğim. Elim 
tabancama ltailı fibi duruyor. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

General Goering, Dailı Mail 
gaıeteıine verdiği bir müla
katta, Almanyanın Fransa, 
Belçika, Polonya Ye Çekos
lo•akya tarafından elde tu
tulan tayyarelerin yüzde kır

kı nisbetinde tayyare bu
lundurmak hakkını ileri aür
müftü. Bu da 3200 tayyare 
eder. Hatta bu rakamı da l'eç
•eleri muhtemeldir. 

rargahlar sı e ve ikinci sınıf-
2000 pilot ve ruıt talim rör
mekte olup burada pek bol 

Yine o sert ses emrediyer: 
Bunun da itini bitim. Bir 
tabanca patlıyor. Y aaı başımda 
yaralı elan bir arkadaş üze
rim. yıi ltyor. Onun 11cak kanı 
biıtüıa yüzümü bir kan pıbbsı 
h•e koymuşbar. Sonuncu 
ka•yen YAYN y&Yaş isıyrıl
•ıta. Glztal6 ~ ya-

,-.Kadın Tiplerİ•M ' 
Bayan Rebia Bilrin'in gazetemizde büyük zevkle okunan 

"Kadıa tipleri,, romanı lıtanbulda basılmış olup İzmirdeki 

bütün kitapçılarda ve bu meyanda "Hükumet konağı kartı
ıında 32 numaradaki,, yeni Ya•uz kütüphane.inde ublmak
tadır. 

Berliner T ageblat ıazeteıi, 
9 Mart sayısıada, İnfiltere, 
Rusya, İtalya ve Yusoılavya 
tayyarelerini de hesaba kata 
rak •ıtaa bu lllkel~ri• ~---~ 

lar 345 e çakmıştır ki hepıi 
birden 345 tayyare kararıihı 
ediyor ve aıaiı yukan yüzde 
elli bir arbı gösteriyor. 

Avrupanın hiçbir memleke· 
tinde buna benzer bir at•iı 
kurum yoktur. 

Fazla •larak 1933 te mün
haıiren aıkeri 20 hava lima
nnu• inıaaaaa baılan•ıt Ye 

malzeme de vardır. Diğer yer-
1.:rde de buna benzer talimler 
yapılmaktadır. 

Bir çok tayyare alanları üze
rinde srurup halinde uçuılar 
görülnıektedir. Daha 1934 se
nesindenbcri "harizm,, maıkcıi 
altında gizlenen Alman tayya
reciliii böyle uçu.tlar yapmakta 
idi. 
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T nınmış ~fallln vinde rinde kabildir. Ahaliyi ezıcı 
rih!!el es"' l dssam Rafail ta- idareden tiksindirmek irin bun-

... r er en p· · :r 
gü ta"ının b I ınçıyo men- dan daha iyi bir örnek bulu-

k u undug·u · b'l' ? 0 ya ınında b' yerın na ı ır mi Borjiya alçağını 
Hemen k ~~ evde oturuyordu. bir hnnçerle gebertmek husu-
d şının c~ ıy~şında bir arka- sundaki düşünceni yerine ge-
dıvarları~:r 1~1:1ı1~ R fail evinin tirrnemiş olduğuma şimdi sevi-
çabuk b us ıyen tabloları niyorum. Çünki onu öldürmekle 
biri .. ~ uk kaldırıyor ve bir- belki İtalyayı kurtarmış olurdum. 

uzcrıne .. 
Tablolar . yı?'1yorludı. Şimdi ise o zaJirr.in sinesini 

ta bır ıple bağlandık- delecek ha?çcr yerine kitabımı 
d n bsoknr~ balkondan kapı önün- h . 1 e lıycn b. azır ıyorum. Bu alçak kralı, 
katılarak .. ır ar baya sar- bu ezici deli hükümdarı öyle 
mun yukleniyordu. Duru- cani ndmıcag" ım ki onu oku-

geııel g·· .. - - b' 
taşının oru u,u ır ev yanlar titreyecek ondan tiksi-
kaçın ~sı_ndan ziyade çabukça necek, insanlığı bu ezici kuv-
Yet ~- 1 tenildiğini anlatmaya vetten kurtarmak için ihtilal 

P 
ckr ı. Dclika hlar bunu ya- k ar en .. .. . savaşı açnca tır. Şimdi niçin 

va . goruşmclerıne de de- Romada kalmDk istediğimi an-
k d edıyorlardı. Refaelin ar- ladın mı Rafail ? 

a ~ı dedi ki : M k 1 b a yave ir dakika sustu. 
&c-:- Bu tabloları FJoransaya Ateş iİbi y nan hararetli nl-
öy~nmi; mına iÖndereceğ'im nını parmaklarile sıktı, ve arka 

daşın söylenmeğe devam etti: 
M - Evet ıevfili rkadaşım - Af edersiniz Rafail bü-

re;~{:~n~\.~:o•~::~ E:n;e: yük korkular albnda bulunur-
ro1e · d e ken ben kendimden geçerek 

nın ya r unile orada b- "'k nam k uyu sana bunları anlatmaklıaımın 
azanacağımı umuyorum. • - O b :ı:amanı olrnadıg" ım biliyorum. 

bu n •ı iÜD içinde bütün N 
• tabl~lann eliaizde buluııa- e düşünüyorsun ? Niçin dal-

cagına ınaaabilirsiniz. iln duruyorsun ? 
- T eşekkUr ederim Mak _ Rafail hakikaten derin bir 

vel arkad ı · ya düşünceye dalmış; aözleıi önün 
. . ., ıınııza ne bü ük • 

bır ananım o)d .. . Y de sevı:-ilisi -canlanmıştı. Ansı-
Lakin tabloları ug~~u bılirsiniz. zın dudaklarından şu kelime 
. ıondcrmcktan 
ıse kendiniz a-•tirseniz 1 "" döküldü : 
•ı? Floranaaya gel B maz - Rozita ! 
Roma ibi de . . .. uruı 
mu bi; . ii~dır. Roma öl 
. 't şehırdır. Flonransa 
ııc ta lyanıa ay kt d 
ltUy" k b'l • •- a a uraa. en 

u ı i 1 -.aynaiıclır. 
. - Evet Rafail ben de . 

ııbi Floranaayı k se?ın y w ço ıeYerırn 
azmaıı tillıliadü.ı;.nm '-'t b . 

mın notl ... .:ı a ı
. . •naı sıraya ko k 
ıçın bir iÜ• Fi yma 
ceiim. Likiıı ki~~bnıa~a. ırele
mada b ld .. ıaı ıçın Ro
da elde u .. duguaı mevzuları ora-

v •••111. 
- Ne dcaaelc · 

Makyavcl? ıstiyorsua 

- Diın le · · kitabını i ~ ıBte~iğim ıudur ki 
İyi b' çın OrJıyadan daha 
ı .. ır model elde edileme:ı:. 
orJıya gözler kamaşbrıcı ihti-

şam taş b ' . . m•k ıyan ır canıdır. Aldat-
d k~ı~ck , öldünnek ne k a-

dar :~h İf varsa onları canlan-
ırma-. k =- anca Borjiyanın üze-

- Seuhı furuncu kız.. Eyi 
aklıma geldi. Romayı böyle 
ç•bucak t erk e tmenin ve kaç-
manın :sebeDini niçin baı..a söy
leıacyorsun ? 
. - .'! aktımız yok ta ondan .. 

Bır gun Fioransaya g elir (Or-
be ) d e bizi bulursan hepsini 
anlatırım. Yalnız bupn ıu ka
dannı aöyliyeyim ki Rozita bü
yük bir korku altındadır. Va-
roı mahallui•deki Maganın 
hana anlattıkları çok korkunç-
tur. Yarın sabah tan yeri aia· 
rırken Romadan Rozita ile bew 
raber kaçacağız. floransa cad
desinden kaybolacaiız. Likin 
Romadan aynlmazdan evvel 
ırizlice evlencctğiz. Düiünü· 
müz ece yapılacak ve şahit
lerden başka kimse hazır bu
lunmıyacaktır. 

-Sonu Var -

B Hekçiyi y.;alıyan 1 Bir şehir şakisi 
ırsızların · Yakalandı 

Muhakemesi 
Muhtelif ti d k' b lıkl sem er • ı ırsıx-
ann f T 

pıda be ·~'.elan va Çorak.ka-
ya l kçıyı tabanca kurşunile 
Al~a ıyan Mustafa o2'lu Hasan 

11 Eşref oğlu Hüdayi ve bun-
•lardan hırsızlık eşyayı bilerek 

~~~11' almakla suçlu Beytullah 
Ar~ Os•a• ve Haşim oilu 

d_uz h~klcrındaki muhakemeye 
un aaır c bk 

b • eza ma eme.sinde 
aşlanm1ştır. 
Suçlular ya t ki 

ları b' 'b' P 1 arı hırsızlık
f ı rcr ırcr anlatarak itira-
~t~a bulunmu~lar, yalnız bek-
çınm yaralanması hakkında 
demişlerdir ki: 

- Biz bekçiyi yaralamak 
veya ··td·· k 0 urme içiıı silah at-
madılc, biz sırf korkutıaak 
maksadile silah attık, fakat 
~7ı:~lanmıı olduj-unu haber al-

. Diterleri de bıraızlık mala 
l»ıler~k deyil, bilmiyerek satı• 
aldıkJaruu soyle•iılerdir. 

Muhakeme bazı ıahitleria 
celbine kalmııtır. 

Manltacllar 
Salepçioj'Ju camiı öaündt 

S~lihlili Mehmet oilu Mchme
~1• Manitacılık ıuretile 16 
.~~~sı çalınmııtır. Yapılaa tah-
&htata g:ı- L • T ...... ııu maaıtacılar 

•nro Nuri ve b•ınalc Ce
m ald' z ır. ..abıtaca uan•aktadır. 

Konyalı seyyar yağcı Mevlüt 

oilu Memiş zabıtaya mbraca

atla Alsancaktan Basmahaneyc 
giderken yaaıın yerlerinde üç 
kişinin önüne çıktıiını ve bun-

lardan uzun siyah bıyıklı ola
nın tabanca çekerek namlu ile 

yüzüne vurmak suretile keneli· 
sini yaraladığını , zorla 25 lira-

sını aldıklarını haber vermiştir. 

Zabıtaca yapılan tahkikatta 

vak'a failinin Abdullah oğlu 
İhsan olduiu anlaııhaış ve ken

disi tutulmuştur. Memiş kendi

sini yaralıyanın bu olduğunu 

söylemiştir. Arkadaşları. da 
aranmaktadır. 

Feci ölüm 
nu

bir 
kızı 

Karaman sokağında 59 
maralı aile evinde dün 

kaza ol•uıtur. Salamon 
36 yaılarında Duna altı ay 

evvel dokuz aylık çocuiunu 

bakılmak üzere Avram kansı 

otuı ya~ında Esterya Frankoya 
vermiıti. 

Çocuj'a süt analık eden ka

dın çok tiıaıan olduiu11dan 
uyuduğu sırada 9 aylık çocu
j'un üzerine yaslanmış ve ço
cuk bu yilztlen ölmüştü ... 
Hadise tahkikabna müddeiu
mumilikçe ba,lanmıttlr. 

Sayadların 
Tescil ettirenler 
Yeni soy adlarını tescil etti

renlerin isimlerini yazıyoruz. 
Fevzip;ışa mahallesi arab 

furunu 121 numarada Mehmet 
Ali Ak Kaynak, İzmir Göztc
pe 79 numarada Osman Ata 
Bek, Tilkilik han sokak 33 
numar.ıdn Mustafa Adim, do
lablı kuyu makara sokak 7 
numarada Sabri arabacı do-, 
lablı kuyu d ğ yol sokak 13 
numarada Hüsey;n Ada köylü, 
Karantinada kahveci Kazım 
Bin, Hala Rifatpaşa caddesi 
57 numarada Hüseyin Bakırcı 
oğlu, dördüncü Sultaniye zavi 
sokak 6 numarada Fevzi 
Beyaz bacak, Karataş Tı-
ramvay caddesi 87 numarada 
Rahel Bazgın, Çoraklrnpı piliç 
sokak 33 numarada Ziya Bescn, 
kestelli caddesi 876 numarada 
Hasan Bal evir, Knrş.ydca -lo
nanmacı yemi°'çi sokak 12 nu
marada Meryem Bolcan, Mesu
diye caddesi Mustafa bey so
kak 2 numarada Ahmed Bal
dan, Bornov küçük cami so
kak 4 numarada Ramazan Bol
luk, Karşıyaka A laybey 103 
numarada Ahmet Ziya Egemen, 
hacı Ahmet mahallesi Ali Hay
dar Ererin, Kıllı mescit mahal
lesi 27 numarada Süleyman 
Ermetin, mumcu sokak 15 nu
marada Halime Elecim, üçün
cu sultaniye Eşrefpaşa caddesi 
34 numarada Hüseyin Ergevin 
İkinci beyler sokak 46 numa
rada M. Kemal Erensoy, Ce
dit mahallesi Morahane sokak 
80 numarada Must&fa Görece, 
Namazgah bacı Hüseyin sokak 
46 numarada Havva G eviç, 
birinci murtakya Şark sokak 
15 numarada Esma Güneştug, 
birini murtakya behçevan so
kak 7 numarada Göktug, Bor
nova havuzbaşı sokak 75 nu
marada Şerif Güryıldırım. Ali 
ağa mahallesi 244 nun' arada 
İsmail Hakkı Gökten, Paıar
yeninde Hacı H üseyin sokak 
26 numarada M. Cihat G el, 
Abmetağa mahallesi 823 nu
marada Hayreddin Kerse,Kah
ramanla-r Çelik el sokak 66 
numarada Koca yanak,Şehitler 
Şark sokak 7 numarada Nak 
:ziye Kantur, üçüncü Sultaniye 
Eşrefpaşa caddesi 112 numa
rada Mehmet Karınca, üçüncü 
Sultaniye Suvari sokak bir 
numarada Durmuş küçük B .11-
talı, F cvzipaşa mahallesi Arap 
fırını caddesi 110 numarada 
Şevki ve efradı ailesi Özyol, 
Karataş Asansör 4 numarada 
Hakkı ve ailesi Över. Pazar 
yeri 278 numarada Hüseyin 
Önçel, Karşıyaka Sıralı köy 
~eksen dört numarada Hüseyin 
Ozsuyolcu, Dayı Emir mahal
lesi Dayı Emir sokalc 2 numa
rada bayan devlet Sarıkum , 
Arap fmnı 135 numarada Mus
tafa Sırav, Bornova Büyük 
Cimi Divanyolu Aralık sokak 
5 numarada Hasan Scmen
deroğlu, Abdullah efendi ma
hallesi Meserret sokak 50 nu
marada İbrahim Seval, Çorak
kapı Piliç sokak 45 numarada 
Celal Taşkınday, tüccardan 

Hüseyin ve efradı ailesi T o
sunoilu, Birinci Sultaniye Muh
tar Nuri sokak 11 numara.l.a 
Ömer Taşbaş, Mersinli Çam
dibi caddesi 25 numarada Mus
tafa T e:ı.ver, Ali aia mahallesi 
Musa ·bey sokak 3 numarada 
Hüseyin oilu Ali Tay, Alireis 
mahallesi 62 numarada Cavit 
Türedi, Sinekli caddesi 16 
numarada H. Avni Tınaz, 
Mesudiye mahallesi 50 numa
rada Emine Tursan, beşinci 
Sultaniye mahallesi 278 numa
rada Bahri ve çocukları Türkes, 
Dolaplıkuyu Hacıbey sokak 
661 numarada Muıtaf a Yoruç, 
Bayraklı Muradiv• caddesi 53 

\'"'eni Asır 

ornova ....... 
Spor ){uliihü 

Federe edilıııelidir 
Bornova muhabirimizden (Ge

çikmiştir ). 
Cuma günü 2ayri federe ku

lüplerin lik şampiyonu olan Ay
dın demiryolu t kımı ile Bor
nova spor kulübü arasındaki 

maç çok heyecnnlı oldu. Oyun 
hakem bay Abdurrahman idare 
etti. Bornovalılar seri bir akınla 
demiryolu kalesine indiler. 
Üçüncü dakikada ilk s yıyı 
yaptıl;;ır, Az sonra iyi bir pas
laşma Bornovalıhır lehine ve 
ikinci sayıyı temin etti. 

Dcmiryolu takımı bu v zi
yetten as"bifeşerek sert oyna
mağa basladı Fnkat sol açık 
Hasanın çektiği bir korneri 
Kemal bir kafa vuruşuyle gola 
tahvil ederek Bornovanın üçün
t:ü soyısım yaptı. Oyun bitme
~ ine kodar Borno anın h ki-
miy} Ctİ ..... tında geçti. 

İkinci haftaynnda Aydın de
miryolu takımı çok azimle ov
nıyordu, hattü, zam n zaman 
Bornov:ı kalesini sıkıştırıyordu. 
Fakat Bornova k fecisi çok 
tetik ve uyanıktı. G ol yapıl
masına imk An vermedi. 

Bu tazyik ten kurtulan Bor
novalılar mukabil akınlarına 

başlıyarak dördüncü ve beşinci 
gollerini de yaptılar. 

Bornova takımı genç oyun
cularda müteşekkil olduiu için 
iyi antrene edilirse ileride gü
zel bir takım olacaiı muhak
kaktır. İzmirden se'.ciz k ilo 
metre uzakta on bin nüfusa 
malik olan Bornovanın bir 
spor kuliibünün bu kadar mü-
teaddit müracaatlarına raimen 
federe edilmemesi haksırlıktır . 

H. Ö. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
numarada Mehmet Yeşildcre, 
İk inci Sultaniye sokak 55 nu
marada Hüseyin Y eniçinar, Şe
hitlerde Y eniaJbn sokak 20 
numarada Arslan Y irc, Tepe
cik Yiğitler mahallesi Nizam 
sokak 35 No. Yahya Yüzük 
taş, O rhaniye Yusufdede cad. 
127 No. Süleyman Y cldercn, 
Bulgurca 54 numarada Hayriye 
Yarıcı , Karşıyaka O sman zade 
6 numarada Şefik Yendim, Çi
çek mahallesi Türbe sokak 69 
numarada Mehmet Yaymacı, 
Yuk::rı Sinekli sokak 25 nu
marada Muharrem Yörümez, 
Gaziler Kemer caddesi 35 nu
marada Şakir Yüzkara , İkinci 
Sultaniye Hüseyin efendi sokak 
30 numarada Cafer Yörüyen, 
Karşıyaka kız. muallim mektebi 
postacısı Halil Ciğerim Avcı, 
ik inci Karataş 71 numara
da Muzaffer Çelik Ten, Uşak 
şeker fabrıkasında Mahmut 
ve Ömer Çelik ai", Seydi
köy çay mahallesinde Ömer 
Çöfur, lkiceşmelik hasta sokak 
61 numarada Salih Çinaroj'lu, 
2 inci Sultaniye 393 numarada 
lbrahim Çetinbilek, BornoYa 
tarla baıı mahallesi 6 numara
da Mustafa Çiçekoilu, Seydi
köy Atif bey mahallesi 88 nu
marada All Çii, Kahramaa 
88 adada alhncı sokak 22 
numarada Ali Çokol, Üçüncü 
Sultaniye Saraç Eıref ıokak 
9 numarada Niyazi Çömlekçi 
Eibekbaıt süvari sokak 14 nu
marada Osman Çokran, Bu
ca Ankara caddesi 1 nu
marada Seniha Çalanku~ 

ikinci Aziziye hacı Ali efendi 
caddesi 495 numarada Hüse
yin diner, Salatinoilu mahal
lesi Hacı Ali sokak 25 numa
.rada Mustafa Demirday, Te
pecikte Bahçede Süleyman 
duymaz ogen, Kar.şıyaka Do-
nanmacı yr.mişçi paşa sokak 
12 numarada Fevziye Düzcan 
Cedit mahallesi uzun imam so
kak 16 numarada F ahrettin 
Doğuı, Şehit Fethi bey mek
tebi hademesi Latife Diıbay, 
Y apıcrniln yokusunda 99 nu
marada İbrahim Demiralay soy 
adını almışlaraır. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satı lar 
~ 

UzUm 
Çu. Alıcı Fi at 
237 Koo ittihat 12 

94 Alyoti bi, 11 62 
43 Vitel 11 50 
65 Ş Riz;ı Halef 1 1 
28 K A Kazım 12 50 
25 Y i Talat 11 50 
20 S Süleym no 12 25 
16 H Alyoti 12 25 
12 E Krispin 11 
8 T Debas 12 25 

548 Yekün 
Afyon 

12 50 
14 
12 75 
11 50 
12 50 
12 
12 50 
13 50 
11 
12 50 

Kilo Alıcı Fiat 
301,600 Uy.Mad.İn. 745 799 

Z hlre or a ı 

Çu. Cinsi 
1932 Buğday 

45 ton " 

Fiat 
4 62 

33 Börülce 4 

4 62 

60 Susam 9 50 
4 75f 
9 50 

118 Kepek 2 50 2 50 
2 40 80 P. ççkirdeği 2 40 

200 K Palamut 290 
100 balye pamuk 4o 

450 
40 

• Para ıyasası 
8-4-1935 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 604 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 10 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 10 47 
İsviçre F ran. 40 62 
F lorin 84 70 
Kr.Çekoslov 5 23 
Avustr. ilini 23 50 

Satış 
50 70 

609 
8 30 

79 50 
21 52 
10 52 
40 87 
85 
5 27 

24 

Daha 16 Kinder
haym açılacak 
Bu yaz vilayet kazalarında 

16 Kinderhay• açılacak ve 
bu Kiaderhaymlarda yüzlerce 
köy çocuiu sailık kampına 
tibi tutulacakbr. KampJıuda 
tam bir disiplin tatbik edile
cektir. Blitiln derslerde zehin
lerini yoran çocuklar; birer 
ay müddetle kampta istirahat 
etmek imkinlarıaı bulacaklar
dır. Kinderhayma iştirak ede
cek çocukların yiyecelcl~ri 
mensup oldukları köyün var
lıklı insanları tarafından temin 
tdilecektir. 

•• 

Somada 
• •••••• 1 •• 

20 bin balya pa
muk çıkarılacak 

Kırkaiaç,6(Hususi}- Kırka
iaçta busen• ekim işleri etra
fında reçea yıllara üıtün bir 
faaliyet 2örülmektedir. Kışlık 

zeriyat ıoaa erdirilmiş, yaz 
ekimlerine hazırlık baılamıtbr. 

Hububatın ltu yıl çok verimli 
olacaj'ma taıınılaR kanaat umu-

midir. Bu itibarla topraktan 
kazanç bekliyenler kat'i bir 

itminaa içiacle bulunuyorlar. 
Muhitilı baiJarı da yaj-murla-

rın verdiii dirimle çiftçiyi ıim
didcn temin eylemektedir. 

Kazanın en fazla ehemmiyet 
verdiii toprak metaı pamuk
tur. Filhakika pamuk ekimi 

üzerinde ı•n•l bir çalışma 
vardır. Kaza rekoltesini S,reçen 

Sahife s 
:ı 

ve lara --· ... ~ 
Büyüklerimizin 

Cevabı 
Bir kaç g-ün evvel genel top· 

Jantısını yapan avcılar kulübü 
büyüklerimize saygı telgrafları 
keşide eylemi~Jerdi. Bu telgraf
lara büyüklerimiz avcılar cemi
yeti re\si bay Avni Meserret
çiye aşağıdaki cevapları yolla
mışlardır. 

C - Çektiğiniz tel yazısın
dan dolayı Reisicumhur Atatür
kün teşekkürlerini bildiririm. 

Umumi katip 
Soy ak 

Avcılar cemiyeti üyelerinin 
duygularına teşekkür eder mu
vaffakiyetler dilerim. 

Başvekil 
İumet İnönü 

Yıllık toplantısını yapan ce 
miyetiniz:n gösterdiği sıcak 
duyguya teşekkür eder sevgi
ler sunarım. 

C. H. F. Genci kfıtib. 
namına 

Malatya saylavı 

Oker 

Zabıta 1-Iabereri: 

Bir yelek ve bir pantalon 
Geçccilerde çancılar .soka

ğında Mehmet oğlu Mehmedi• 
kahve.sinden bir çift i.skarpiıı 
ile siyah bir pantalon ve bir 
siyah yelek çalan Ab di oi'lu 
O sman zabıtaca tutulmuştur. 

Makine erimiş 
Hüseyin oğlu bay Fethi Eğir

d rden trene teslim etti2'i eşyası 

arasında bulunan 120 lira de
ğerinde bir dikiş makinesi tre
nin Alsançak istasyonuna g el
diğinde bulunamamı~tır, Dikiş 
makinesini çalan aranmaktadır. 

Vahşet 
Kanta rda 70 numaralı adada 

oturan Ali lcızı yedi yaılannda 
Muzafferin ızına taiaddi eden 
Hasan otlu Ömer zabıtaca tu
tulmu~tur. 

Peynir çalarken 
Kemerde bakkal Mehmet 

oi lu Haşan dükkanında sattığı 
kurtlu peynir tenekeııini almak 
isteyen belediye zabıta memur
larına hakarette bulunduğundan 
tutulmuştur. 
Mantarcllar 200 llra 

A•ırdllar 
K emerde K uru çeıme civa· 

randa Çelep Salihli Hüseyin 
oğlu Ömcrin önüne çıkan iki 
kişi tarafından mantarcılık su
retiyle 200 lirası çalınmıştır. 

Hırsız aranmaktadır. 
Çorap IAzımmı' 

Tepecikte kiiıtane cadde
sinde çorapçı Örnerin dükki· 
nma 2'iren hırsız tarafından 16 
çift kadın ve erkek çorabile 
3 elektrik pili çalınmıştır. .......... 

Edirnenin 
Yeni istasyon bınası 
lıtanbul, 6 (Husuıi) - Edirne 

Karaağaç iıtasyon binasıaıa 

harici kıs•ı ve rıhtımı 72 bin 

Jiraya yapılmış idi. Binanın da· 

hili lusmı iafaatı için hazırla

aan 60 bia lira bedeli keşifli 

proje, nafi& bakanhğıa.dan taa· 

dik edilerek iade edilmiştir. 

Bu ı:'Ünlerde mÜ•akasa işi bi
tirilecek n inşaata 15 Niıanda 

baılanacıakbr. Bina •aziyetini 
1 tekrar tetkik etmek ·u mü•a

kasa esaslarını hu:ırlamak üze
n nafia bat müfettifi bay S.
lahettia ile Şark demiryollan 

yıllara aiıhetle kabartabilecek 
bir hasada kavuıulacaiına 
şüphe edilmiyor. Nadas arazi 
münbuiren pamuj'a hasredil
•İf bulunmaktadır. Kazaya 
civar huluaan Soma.da da pa
aukçuluk etrafındaki hazırlık 

ve ekim ameliyeleri · dikkat f 
çekecek kadar fa:ıladır. Soma
hJar yirmi bin balya miktarın
da pamuk çıkarabileceklerini 

söylüyorlar. Fiatlarm ~cçen 
yılki yardımcılıiı i5tihsali ka
bartma iıinde zürraı teşvike 

baılıca ıebcp olmuştur. 

müdür •uavini bay Kiriat " 

heyeti fenniyeai Edirneye ıit
miılertlir. 

Haber aldıiı•a i:Ör• iaıaat 

5-6 ay sürecek ve istano•• 

açıl•a resmi 29 Tcıriaİ••••I 

C11mhur•:~;et bayramı ırünU Ml· 
vü~ merasimle yapılacaktır. 
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ekteplerde tetkikler 
lzmir Erkek 

erimi erile 
Muallim mektebi 

iftihar duyabilir .. 
Merd111enleri tırmanmağa baş

.adık.İkinci katta bir odaya gir
dik, burası maranğozluk odası 

idi Tal ebe, ahşap işlerini ve 
ihtiyaçlarını bu odacıkta temin 
ediyormuş. Muallim mektebi 
talebesinin maranğozlukla da 
ui:rasması noş değil mi? Şim
di kuleniu en yüksek katın

dayız .. 
İstanbullular memleketlerine 

ıl k gelen bir adama; 
İslanbulu gezmek istiyor nıı

•ın? .. 
-Çık 

aamancla 
derler. 

Beya zıt kulesine!. Az 

çok şey iÖrürsün 

İzmir içın de burası aşağı yu
karı ayni vezifeyi iÖrür. Bir çok 

merdiven çıkmıştık. O 1 adar 
yorulmuştum ki, tarif edemem. 
Fakat şurada beş on dakika 
kalmak İnsanın bütün yorgun
luğunu alıyor .• 

Pencerelerden birine yaklaş

tık .. Müdür bay Refet şunları 

söyledi : 
- işte mektebimizin büyük

lügiinü ve kısımlarını buradan 
pek güzel görebilir~iniz. 

Aşağı doğru baktım:kendimi 

bir tayyarede zannediyordum. 
Yağmurdan yıkanan temiz ça
tı' - iize•inde bacalar birer 

lllrt/111•1 fııe/.'1Pbı 

rı a rıtar i ibi çıkmışlar .. Zemin 
ıeşil bir denizi andırıyordu. 
Küçük küçük yavrular top 
oynıyorlar. 

Mektebin bahçeye ve bahçe
un mektebe verdiği güzelliği 
ouradan bütün manasile görü
yoruz. Bir de şöyle karşıya bir 
bakayım dedim. 

İzmirin can yoldaşı iÜne ı 
ıakin denizi gözleri kamaştı 
ı an pırıltılarile yikayordu. Li
mandaki büyük vapur lar ve on
ların yanına yanaşmış mavuna-
1.~rda tek bir hareket bile yok. 
Oğle paydosu yapmı ş lar galiba! 
Karşıyaka dağların eteğinde 
bir sayfiye g ibi görünüyor. Ar
kamızda İzmirin istirdadında 
Türkün yüzünü gö!düren Kadife 
kale ve daha bir çok y e şi l tepe
ler . .f nsan burada saatlarca ka lsa 
bu manzaranın güzell iğini sey
• elmeğe doy.ımıyor. Çıktı ğımız 
~ı eı divenleri indikten sonra 
ı ka bahçeye ç ı k tık .. Yeşilfen 
meğe başlamış ağa çlar munta
;ı;am dikilmiş çiçekler arasında 
birer bekçi gibi duruyorlar. 
Temiz bir toprak koku•u bur
numuza geliyor. 

Küçüklü, büyüklü "tatbikat ., 
talebesi muallim ağabeylerinin 

nezaretleri altında top oynıyor

lar .. Büyük bir kapıdan iir
dikten sonra bir merdivene tır
mandık. Orta katta dolaşmağa 
aşladık .. Mektebin reviri bom
oştu. Talebe iyi bakıldığı için 
ek bir hasta bile yoktu. 
Kemanların güzel melodileri 

üyük bir sükünet içersinde 
yuyan loş koridorlarda dola
•yor .. Mu8iki odasına girdik. 

· dört talehe keman ve man-

dolin çalıyorlard ı . O da gayet 
sade id i. Meşhur n.usikişinas

lardan bi r kaçının topraktan 
)apı lmış büstleri biricik tezyi
natı teşkil ediyordu. Onların 

karşısında yirminci asrın en 
büyük adamının, Atatürkün 

r. kt llllfflliln' 111ı·J.ı,.ı)ll(lll 

yine topraktan yapılmış bir 
büstü yer almıştı. Bunu talebe 
yapmış. Kayret ve takdirden 
kendimi alamadım. Buradan 
konferans, sahne ve sinema 
salonuna girdik. 
Burası lzmirde belki eşi ol

mayan bir salondur. Anfi te
l atr üzerine dizilmis sandalyalar 

ı ·ı·"ıı" utd;w 111111 

arasındaki basamaklar Sinema 
makinasınin bulunduğu kulube 
cikte nihayetleniyor .. 

- Müdür izahat verdi. 
- Bu salon bizim okadar 

işimize yarıyorki tarif edemem 
bir defa Konferanslarımızı, 

Konserlerimizi, Temsillerimizi 
hatta musiki der~lerimizi bile 
hep burada yaparız. Talebe 
her sene mezun olurken bir 

- Burada fazla durmıyalım! 
Dedim. 
Muhatabım gülerek cevap 

verdi: 
- Bu~ün yemegı birlikte 

yeriz olmaz mı? 
Buradan ayrılırken öğle ye-

/. ıılc•i'" l.ıirlildc !1'"·111111 _.,ı 
mek zili ça1dı . Koridorlar bir 
anda doldu. Talebe akın akın 

yemekhaneye girdi . 
Bay Emin beni görünce ya

nıma g eldi .. 
- Buraya gi ren yemek ye

meden çıkamaz diye beni ye
meğe tuttu. . Kaideyi bozma
mak arzusile ben desofraya 
dahil oldum .. 

Nefis bir öğie ycrıcğ:nden 

sonra tekrar mekteb:n kalan 
yerlerini dol şmıya b:ı l:ıd,k. 

Kem:m!arın hepsi foa!iyete 
geçıni~lerdi. Bütün l.o." doı-
larcla l·eman!ımna s n!a 1 

talı.beler hep bircl ~ or
t lığı neşey~ gark etti' t. 

Hem de ne güzel parçı" .r c -
lıyorlardı. Bu muzil:in h~ycc.4nı 
içind alt Lalhıl<i t-. bil:at sı

nıf arını da z~ o.dık. B mı:.;ı:ii:n 

bizi karşı! dı. Müdür ba ·ırual
li'll ikinci cıüd · r i'.c birlikte 
mualıim mcl~tcb:ıı:n c' ... ı.a•.t 1:ci 
büyük toprak ve kil işleri ça
lışma odasına gird ik Burada 
muallim mektebi talebesinin 
cidden takdir ile karşılanmağa 
değer eserleri vardı.Belki iki sa

attan fazla beni bizzat gezdirmek 
suretiyle yorulan kıymetli mü
dür Bay Refet Sadetdine te
şekkür ederek ayrıldım. Bah
riba parkının yeşillikleri ara
sından muallim mektebinin 
içine doğru giden yolu takı
bederek mektepten uzaklaş-

• 
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veda müsamere~i verir. Salon şırken bu büyük müesseseyi 
bukar büyük ve geniş olması- bağrında yaşatan bir lzmirli 
na raimen yine oturacak yer bir Türk olmak sıfatiyle iÖğ-
kalmaz. Sene ortasında da di- süm kabarıyordu. 

i:er sınıflarda bir kaç temsil Selim cavit 
verirler.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

- Buradan yemekhaneye Kalpazanlık 
ieçtik.. Kahramanlar mahall tsinin 

Aşçıların hepsi faaliyettelerdi. Selinik sokağında oturan sey-
Büyük kazanlar ağzına kadar yar kalaycı Hakkı, iÜmüş bir 
yemekle dolu idi. Kızarmış kuzu çeyreği altın suyuna batırarak 
butları, mis kokulu köfteler de Çayırlıba hçede ekmekçi Ali 
kayık bir tabağa dizilmişler oğlu Hasana lira yerine sür-
sahiplerini bekliyorlar.. Latife mek istediğinden yakalanmış 
olsun diye bay Refete: ve adliyeye verilmiştir. 

---· -~ "W 

•• •• Koca Sinan gun 
Dahi san' atkarımız için bugün bütün 

ürkiyede ihtifali er yapıla~ak 

f · 

' 
1 

; 

Bugün, bütün Türkiyede, Ko
ca Sinan için ihtifaller yapıla 
caktır. Mimar Sinan 895 hicri 
ael\esinde Kayseride doğmuş
tur. 23 Yaşında iken acemi oğ
lanı sıfatı ile İstanbulda at 
meydanında.ki Yeni çeri ocağı· 
na kaydedilmişti Bu ocakta 
her şahsın bir sanata girmesi 
mecburi olduğuna göre Sinan 
d:ı dül:;-erlik sanatını öğrenmiş

.ti. Mımar Sinan muvaffakıyetli 
hizmetleri hasebile az zaman
da Zemberekçi başı olmuştu. 
Daha sonraları, mimarideki 
hayranlık uyandırn eserleri 
birbirini velycttikçe sermimar- lfaıı i,qrı<fal•i Jlıınırli!Je c<ıtıtii 

Lıl i nıeıı i ıı ,<,·rı i ııı İ!J'' 
lık mevkiine geçi rilmişti. Sina
nın ihtiyarlığıhdaki şaheserini 
teşkil eden Edirnedeki "Sultan 
Selim,, camiind~ki kubbeyi 
Ayasofya kubbesinden a!tı zıra 
ı:ad.n ve dört ıırn derinliein 
;. } ade,, olarak ın. :ı eyleclığini 
Al met Refık bir mal:ıı!e~inde 
y zmıştır. Mımar Sinanın ill. 
bijyiık e'!leri İstanbuldaki Sultan 
Se-1 ı:ı c ıniidır. ~, oca diihi Sc
liın, Süleyman, i!:iııci Selim ve 
r JnCÜ Murad devirlerinde hiç 
b:r mimara nas'p olmıyac:ık 

le adar ço!: ve m ·· !:cmırcl eser
ler yarattı. 

Sinanın inşa citiği yapılar: 

81 cami, 51 mescit, 26 kütüp
hane, 17 imaret, 2 timarhane, 
7 su kemeri , 8 büyük köprü, 

('{( 111 i ı 

dökmecilere iidea yolun köıe
ainde medfund.ur. Mezar tatı· 
nın üzerinde Haseki sarıiı var-
dır. Çünkü Sinan yaşadıjı 
müddetçe Yeniçeri Haseki 
ağası Unvanını taşır ve muhas
sesatını alı rdı. 

Mimar Sinanın yetiştirdij:i 

talebelerden Mimar Yusufun 
Hindistanda, Delhi, Lahor ve 
Aira şehirlerinde bugün 
bütün dünyanın nazarı dikkati
ni celbeden eserleri vardır. 

(Bu malümat Celil Esadın 
"Türk sanati., kitabından alın

mıştır.) 
Bugün Halkevlnde 

ihtifal vai"dır 
Bugün yurdun her tarafında 

18 kirvansaray, 6 büyük sah- K oca 8immııı .~o lı e&e l"ler ıııc ı sı .'ıtıiı'!J ııta ı ııy~ 
rınç , 33 saray, 35 hamam, 17 Koca Sinan adının ve;ilmesi mimar büyük Sinan için ibti· 
t ürbe bunlardan başka da bir kendi talebesinden olan ve faller yapılacak ve bu büyük 
çok çeşme ve saireye balii yine Sinan adını taşıyan diğer adamın namı tebcil edilecektir. 
oluyor. Murad zamanında Ki- bir mimardan tefrik içindir. Şahrinaiz Halkevinde de bu-
beye gönderilen Sinan mubarek Mimar Sinan 110 yaıında öl- gün öğleden senra mühendis 
ahcarı muhafaza ve altın oluğu muştur. Şaheserlerininin incisi ve mimarlar birliği tarafı•dan 
tamir etmiştir. Kendisine olan Sülr-ymaniye yanında bir ihtifal yapılacaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Streza konferansında 3 
Başbakanda bulunacak 

- Raşlma fı I 11cı sahi 'edo -
Yukarı Avusturyada 

Müdafaa komitesi 
Viyana, 7 ( A.A ) - Korcs

pandans Politik gazetesine ıı-öre 
yuarı Avusturyada bir ulusal 
müdafaa komitesi kurulmuştur. 

ıtalya ve kUçUk lllUH 
Belgrad, 8 (A.A) - İtalya

nın yeni Belgrat sefiri Kont 
Uiola Di Campalto Prada ga
zetesine vaki beyanatında ez
cümle demiştir ki: 

B. Mussolini Yugoslavyaya 
karşı en iyi niyetler beslemek
te ve devamlı bir uzlaşmanın 
husulü11ü arzu eylemektedir. 
Eğer arada devamlı meseleler 
varsa bunların halli lazımdır. 
Asıl iktiza eden ıimdiye kadar 
aktolunmuş ve hadisatın ilca
sile tatbik olunamıyan muahe
delerin ahkamını tahakkuk et
t irmektir. Sonra bir de yeni 
ticaret muahedesi aktetmek ye 
her iki memleket arasında bir 
dostluk muahedesi hazırlamak 
yahut ki yenilemek lazımdır. 

Sefir İtalya ile Yugoslavya 
arasında bir yakınlık husulünün 
Kral Aleksandr ile B. Bartunun 
cümlei amalinden bulunduğunu 
hatırlattılcta11 sonra ıu sözlari 

ilave etmiştir. İtalya küçük iti
lafı hayatiyet ve siyasal şuuru
nu ispat etmiş uluslar aruı 
güzel bir teşekkül addeder. 

Muahedelerln zorla 
Tadlllne ltalya 
aleyhtardır 

Revizyonizme gelince, uluslar 
kurumu bile uluslar arası mua
he~e.l~ri~ hakkaniyet dairesinde 
t~dıli ı.~tımalini derpiJ eylemiş
tır. Dııı-er taraftan İtalya ise 
bu tadilin zorla yapılmasına 
daima aleyhtar bulunmuştur. 

Kral Al•ksandra 
dlkllecek heykel için 

Paris, 8 (A.A) - Dün sa
bahtanberi şehrin bütün sokak
larında kollarında Fransız milli 
renkleriyle, birer bazubent ta
fıyan kadın ve erkekl~ r Yu
ıroslavya kralı Aleksandr na
mına dikilecek abide için ienç
lerden para toplamaktadırlar. 
B. Lavalın geçen cumartesi 
iÜnü a~şam radyoda ıöylediği 
ulus iÜnüne hükümet izin ver
miıtir. ıaneye iştirak edenlerin 
yakalarına hususi birar rozet 
takılmaktadır. Bu rozetlerin 
üzerinde bir Yuıroslav bayrai:ı 
ve bunu• da ortasında müte
yeffa kralın resmi Yardır. 

On beş yıl 
İçinde beş yeni 
Harp vasıtası 
- Başıaıa11 Biıinci sahıtede -

günde 480.000 tane yapılmak· 
tadır. 

2 - İçınde beş tane müte
harrik silah ihtiva eden ve 
dakikada binlerce mermi ata· 
cak olan müteharrik bir krup 
topu. Bundan şimdiye kadar 
iki bin tlane yapılmıştır: 

3 - Şiddetli patlayıcı me
vad, boğucu iazlar ve hastalık 
mikropları ile dolu olup 320 
kilometrelik bir saha dahilinde 
kabilisevk bulunan bir •eYı 
havai fişenk 

4 - Kıskanç bir itina ile 
sırrı saklanılan ve Fransaya 
karşı ıı-örünmez bir set teıkil 
ed~c.ek olan Z. Şuaı. Bu şuaı11 
tesırı altında köprüler yıkıl
makta, toplar erimekte, tay
yareler parçalanma, telsiz is
tasyonları ile demiryolları 
zırhlılar toz haline inkılap et
mektedir. 

5 - On kilz ağırlığında ve 
da'kikada 600 mermi atan 
Strange makinalı tüfengi. 

Ayni iazeteye nazaran oto
mobil ile cerrölunan ve dakika
da 1.00 mermi atan Jasre bir 
oıitralyo• rlaha yapılmaktadır. 
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F . çe K kökünden elen EKİL ·bi. 
araııye A 

Hupothcse - stöz - ( Fr. ) 

Örnek: İlinı ve : 
ve ast.. L farazıye - İlim 

oz - a s . 
hese cıence et l'ypot-

M··dd 
u ca - r·· 

Örnek· oz - (Fr.)These 
etti . T .... Müddeasını iyi izah 

ozün.ü · · 
bien J" ıyı aalattı - il a 

ke~pıque sa these 
h sı nıüdd 

(Fr.) Antitbeı:a - Yanbtöz -

Ö:-nek· M .. dd 
dca - r··. u ea ve aksi müd-
et antitohz ve Y••btöz - These 

tse 
Farzctaıelc 

ınalc - Tutmak, say-

Önıclc· s· . d 
d b 

· ızuı • benim ka-ar u • 1 11 • alakadar olduK"u-
~uıu farzetıaek isterim - Sizi 

1 beni• kadar bu iti• ilrili 
ıaynıa'k (tut.ak) isterim. 

Fa· ( b ) Ö n:ı:a Yeci e - Diiterre 
. l'llck: lakıllp uiruada J.ü-

tüa v h" f . ar gıaızı Yermek milli 

b~n~anıııdır - Devrim uiruada 
ütüa varl" 

•al d.. 121mızı vermek ulu-
uşerreınizdir. 

Fark ( t · ) 
emyız - Ayrı•, 

ayırt 

Ôrac'k· B ·k· -b.. ..k . u ı ı ıoz aras1.Ada 
uyu bir fark Yar - Bu iki söz 

arasında büyük bir ayrı• {ayırt) 
var. 

F arketn.ek (tenayiz etmek)
~ vırtlamak, ayırdetmek 
~arika - AJınnaç 
Ornek: ilmin en büytk flri .. 

kası, bir aiıam dairesinde .. 
lıı111aktır - Bilimin en b6 ~-
a b' YUK yırmacı, ır dtiıen içinde a-
lışmaktır. ç 

istisna et•ek _ Ayraaak .. 
(Fr.) Excepter 

b" Ôrn~k: Bu kaidcdea yalnız 
ır kelımeyi istisna ctmcl'd' 

Bu k al ı ır -
ur dan yalnıı bir s·· .. 

ayırınahdır. oıu 
·ı . s~ısnai _ Ayral _ (F ) 

cepbonnel r. Ex-
Örnelc· f ti 

tutulacak s ı1tai •aıiyetlerde 
ru ı yollar • Ayral du-

m arda tutulacak 11 
İsti yo ar. 

tion ına - Aya - (Fr.) Excep-

Ôraek· v t d hi b. · a an aşlar arasında 
t ç ır bakımdan iıtisna yok-
L ~r. b Yurttaılar arasında hiç 
oır akı.da 

Biliisti • ayra yoktur. 
Sanı E •••. - Ayrasn: - (Fr.) 

Ö xception 
rnelc: Her t d 

kını b"I'" • va an aşıa hak· 
vaz'f ~ adııtiaaa sıyanet etmek 

ı ernız ir _ H 
halck er yurttaıın 
curn ındı ayrasıı korumak hor

uz ur 

iatisaai;et - Ayralık 
. Müteferrik - A k - (F ) 

Dıvcr.s yn r. 

I Ôrne'k: Müteferrik havadis
cr - Aynk bilgetler. 

"!" efrik - Ayırtı 

b Öl raek - Ayırb (tefrik) ka
u etmez 

Tefrik etmek - A k 
T frk ( yırma 

A 
e ı a nifak anlamına) -

yırıa - (F r ) n· 
• · ıscorde desu-mon 

fÖrn~lc: Vatandaşlar arasında tc 'le rı 3 sokmamalıdır - Yurttaş-
lar a d rasına ayırga ıokmamah-

ır. 

1 
.. T cfrika (gazete terimi)-Bö
uD?: - (Fr.) Feuilleton 

Ütnek· G t · . . · •zc emız yarın yenı 
hır tcfrikıy b l . a aş ıyor - Gazete-
mi ız yarın yeni bir bölüme bat
ıyor. 

Fart, ifrat - Aıırı aşırılık, 
ışkın, a~kınlık 

Örnek 1 - Farta muhabbet
Aşırı (aşkın) sevı:-i 

2 - Muhabbette ifrat - Scv
gi~e a~ırılık {aşkmlık) 

1.frat etmek - A ırı gitmek 
Ornck: Hiç bir şeyde ifrat 

tlnıernel'd' H. . 1 ır - ıç bır fcyde 
tşırı gitme l'd' F me ı ır. 

Ôısahat - Uzdiycm 
rııclc: Bu makalenizin fa-

snhatine diyecek yoktur - Bu 
yazınızın uzdiyemine diyecek 
yoktur. 

İfade - Diyem, anlatım-(Fr.) 
Elocution, depesition 

Örnek: ifadesi bozuk - Di
yemi bozuk. 

İfade vermek, ifade aJmak
Diyem vermek, diyem almak. 

Tarzı telaffuz - Deyiş • (Fr.) 
Pronociation 

Örnek: her yerin kendine 
göre bir tarzı telaffuzu vardır
Her yerin kendine göre bir de
yişi vardır. 

Tabir - Deyim - (Fr.) Trme 
expression 

Örnek: Bu hareketinizi an
latmak için nasıl bir ifade bu
lacaiımı bilmiyorum - Bu hare
ketinizi anlatmak için nasıl bir 
deyim bulacağımı bilemiyorum
J• ne puis pas trouver d'ex
pres.sion pour qualificr votre 
conduite 

fasıl - Aynç 
Örnek: Bu eserin dört faslı 

var ki her biri diierine faik
tir - Bu izerin dört Ryrıcı var ki 
her biri ötekinden üstündür. 

Fasıl - Bölüm (Bak. Bab) 
Fasıla - Ara, aralık 
F isit - Bozuk 
Örnek: Zamiri fasid - İçi 

bozuk 

Feıat - Boıut 
Örnek: Memlekette fesat çı

k~rıaak iatiyenlere karıı bütün 
nullet müteyakkızdır - Ülkede 
bkozut çıkarmak istiyenlere 
auı b·'tü' . ,. u n ulus uyanıkbr. 
lfsad etmek ( Fitne anla

mına) - Bozutaak - (Fr.) Cor
reapre 

Örnek: Geaçliğin ahlikını 
ifıad etmek istiyenlere lmin 
yoktur - Gençliiin ablikanı bo
zulmak iatiyenlere imin yok-
tur. 

Ifsad etmek (nifak sokmak 
anlamına) - Arabozmak-(Fr.) 
Mcttre la discordance 

Müfıid (münafık anlamına)-. 
Arabozan - ( Fr. ) peturbtcur, 
seditieux 

2 - Bozutcu 
Örnek: O, müfıid bir adam

dır - O, bozutçu bir adamdır. 
Müfsitl (münafık anlamına)

Ara9ozan - (Fr.) Corrupteur 
Örnek: Yine bir müfsitlik 

ederek onu bana kartı lcışkırttı
Yine bir arabozanlık ederek 
onu bana karıı kışkırttı. 
Fişetmek ( ifşa etmek) -

Dile vermek, açıja vurmak, 
açıuak - (Fr.) Divulguer 

Örnek: Sırrını ifşa etti - Sır
rını dile verdi (açıja -.urdu) _ 
il a divulgue son secret 

ifşaat - Gizaçı - (Fr.) Di
vulıation, revclation 

Örnek: lngiliz Hariciye na
zm, Paris müzakereleri hak
kında bazı if~aatta bulunmuş-
tur - Iogiliz dış bakanı, Paris 
söyleşmeleri hakkında bir ta
kım gi~açılarda bulunmuştur. 

Fatih (Bak: cihangir) - Al
pay 

Örnek: Tarih büyük fatih
lerjn adlarını hürmetle anar -
Tarih büyük alpaylarm adlarınt 
sayrı ile anar. 

Fethetmek - Açmak, al
mak - (Fr.) Conquerir 

Örnek: Istanbul'u Mehmed 
H aldı (fethetti) 

~ati ha - Başlangıç 
Örnek: işin daha fatihasında 

iken büyük müşküller kendini 

gösterdi - işin daha başlangı· 
cmda iken büyük küçlükler 
kendini röstcrdi. 

Faza - Uza 

Örnek: Fazayı namahclud 
içine serpilmi, elan yıldız kü
meleri - Ucsuz bucıuz uza içi•• 
serpilmiı olan yıldız kümeleri. 

Fazahat (Bak:denaet) - Al
çaklık 

Örnek: Bu harekete fazahat-
tan başka bir ad bulamıyorum
Bu harekete alçaldıktan başka 
bir ad bul2mıyorum. 

F azilct - Erdem 
Örnek: Fazi!et insan yüksek

liğiııin al: metidir - Erdem insan 
yüceliğinin beldeğidir. 

F a:ıla - Artık, çok, ileri 
Örnek: 1 - Bu kılavuzu yiiz 

binden fazla basbrmalı - Bu 
kılavuzu yü:ıbinden çok (artık) 
bastırmalı. 

2 - Fazla gidiyorsun - Çok 
gidiyorsun (ileri s:-idiyorsun.) 

Fecr - Tan 
Örnek: Fecrin Hk ışıkları 

ufka yayılırken - Tanın ilk ışık
ları ufka yayılırken. 

Feda etmek - Vermek, uğ
runa vermek 

Örnek: Vatan için canımızı 
feda ederek - Yurd jçin canı
mızı veririz. Yurd uğrunda üç 
çocuiunu verdi (feda etti) 

Fedakar - Özveren 
Fedakarlık - Özv-eri 
Örnek: Yaptığınız fedakar· 

lıiı hiç unutmam - Y aptığnuz 
özveriyi hiç unutmam. 

Fchmetmek (idrak etmek)
Anlamak 

Mefhum - Öklem 
Örnek: Her mefhumun ken· 

dine göre bir manası \'ardır -
Her öklemin kendine göre bir 
anlamı vardır. 

Fek - Ayırma, açma, ko-
parma 

Örnek: Fekki mühür - Mührü 
koparma. 

F ekkctmek - Ayırmak, aç-
mak _ 

lnfikik etmek - Ayrılmak 

Örnek: Bu sırada Ankara
dan infikik etmek benim için 
pek güçtü - Bu sırada Anka
radan ayrılmak benim için pek 

ııüçtür. 

Felih - Oaum 
Örnek: Vatan borcunu öde

miyenlerc f elih yoktur - Yurd 
borcunu ödemiyenlere onum 
yoktur. 

F eli ket - F elik et 
Felç - inme, salkı 
Felce uğramak - inmeye 

uiramak 
Mefluç - inmeli 
Felek - Gök, çığm 
Fem - Aiız 
Fen (tatbiki ilim yerinde) -

Fen (T.Kö.) 
Fer - Fer 
Örnek: Gözümde fer kal-

madı. 

F erai - Geçirim 
Ornek: Bu evin size ferağı 

için veriisini ödemenız lazım
dır - Bu evin size geçirimi için 
verrisini ödeıaeJisiniz. 

Ferağ etmek - Üstüne iC• 
çirmek, üstüne çevirmek 

Feragat - Özieçi 
Örnek: Milli iılerde feragat 

ıöstennek lazımdır - Ülusal iş
lerde ö:ıgeçi göstermelidir. 

F erarat etmek - Bırakmak, 
çekilmek, nzgeçmek, elçekmek 

Örnek: Gelin, bu işten fera
a-at C'din - Gelin, bu işi bıra-
kın - Gelin, bu i1ten vazieçin
Gelin bu işten elçekin. 

2 - Kırallıktan fera~at etti
Kırallıktan çekildi. 

Feragat sahibi - Öza-eçen 
Örnek: Bu ıenç ıcrçelcten 

f eraiat sahibi bir adammış -
Bu genç gerçekten öz~eçcn bir 
adamını~. 

Menfaatperest - Asıjcıl 
Örnek: Menfaatperest olan

lardan, vatana hayır ielmez -
Asıicıl olanlardan. yurda hayır 
relmez. 

Fer ah - Ferah 
F eraaet - Y al~iSrü 

Örnek: Büyük siyasi işler.e 
girişenlere en lazım olan şey, 
ferasettir - Büyük !;İyasi işlere 

girişenlere en ıerekli olan şey, 
yaJgörüdür. 

Ferasetli - Yal görür 
Örnek: F crasetli adam, en 

gizli ve karanlık şeyleri de ön
ceden görür - Y algörilr adam, 
cıı gizli ve karanlık ~eyleri de 
önceden görür. 

Fcrd - Ferd (T.Kö) - (Fr.) 
lndividu 

Ferdi - Fcrdiğ - (Fr.) indi· 
viducl 

Ferdiyet - Ferdiyet - (Fr.) 
Individualite 

Ferdi deride - Hiç kimse 
feri - Dal, nyrmb 
Örnek: 1 - Bu meselenin 

dört fer'i vardır - Bu sorumun 
dört dalı vardır. 

2 - işin aslına bakalım, fe
ri'leri bir yana dur.sun - işin 
aslına bakalım, ayrıntıları bir 
yana dursun. 

Füru, teferrüat - Ayrıntılar 
füru (arda terimi) - inenler 
Usul (arda terimi)- Ağanlar 
Ferid - Tek, essiz 
ferma - buyuran, süren, 

emreden 
Örnek: Hükümferma - Hü-

küm süren 
Ferman (Bak: emirname) -

Buyurultu 
F ermanferma - Hükmeden 
fersi - bitiren, bırakmıyan 
Örnek: Taketfersa - Güç bi-

tiren 
Tahammülfersa - Dayanık bı

rakmıyam 

Fersude - Eski, yırtık, yıp-
rznmış 

F erşetmck - Yapmak, dö-
şemek 

Mefruş - Dö~cli 
Mefruşat - Dö~eme 
Tefriş etmek - Döşemek 

Fcryad - Haykırı 
Örnek: Gecenin karanlığı 

içinde bir feryad duyuldu - Ge
cenin karanlı~ı içinde bir hay
kırı duyuldu. 

Feryad etmek - Haykırmak, 
baiırmak, çağırmak 

Örnek: Neye feryad ediyor
sunuz - Ne haykırıyorsunuz 
(Neye bağır1p çağırıyorsunu:ı) 

Ferzend - Oj-ul 
F esh - Bozma, dai'ıtma 

(Parlamentolar terimi) 
Örnek: 1 - Aramızdaki mu

kavelcyi feshedelim - Aramız
daki sözleşmeyi bozalım. · 

2 - Fransız kabinesinin par
Jamcntoyu feshi üzerine - Fran
sız kabinesinin parlamentoyu 

daiıtması üzerine. 
Feshetmek - Bozmak, da

iıtnıak (Parlamentolar terimi) 
Örnek: 1 .. Almanyanın u

kcrliii yeniden kurması, V cr
say muahedesini feshetmektc
dir - Almanyamn askerli~i ye
niden kurması, Versay andlaş
masmı bozmaktadır. 

2 - Fransı:ı kabinesi parla
mentoyu feshetmek istedi -
Fransız kabinesi parlamentoyu 
daiıtmak istedi. 

infisah - Bozulma, dağılma 
Örnek: 1 - Aramızdaki alaş

manın infisahı yüzünden - Ara-
mızdaki anlaşmanın bozulması 
yüzünden. 

2 - Ingilterede parlamento
nun infisahı • ln~ilterede par-
lamentonun dağılması. 

Mütefessih - Bozulmuş, çü
rümüş, kokmuş 

Örnek: Mütefessih bir cemi
yet - Bozulmuş ( çürümüş ) bir 
sosyete - Mütefessih etlerden 
yemek yapmamalı - Kolı:muf 
etlerden yemek yapmamalı. 

Tefessüh ehnek - Bozul
mak, çürümek, kokmak. 

Fetret (fasılai saltanat anla-

Sahife 7 

Tarihi efrika 
No."2~., 

)(aterina taraftarlarının ihtilalı 
Üçüncü Pe ronun hal'i ile neticelend ı . ··-· -·· . Katerinanın bir oilan do- dan biraz uzak olan bütün 
2'urdui'u duyulunca herkes mahalleler :saaki fevkalade hiç-
artık bomb~nın patlıyacağını, bir hadise olmamı1 ribi sakin-
İmparatorun kat'i bir intikam diler: İmparatora gelince; onun 
a!ma~a kalkışacaiım zannet- da ne isyan hazırhiından ha-
misti. Hiç te öyle olmadı. beri vardı, ne de bu husuıu 
Üçüncü Petro bu doğumdan en küçük bir haber alabilmiıti. 
şaşkın görünmek istemedi.Gün- Üçüncü Petro isyandın iki 
!erini uker talimlerinde, ba- saat eveline kadar etrafında 
lolarda, operada, !.:Üzel güzel olup bitenleri ırörcmiyecek ka-
kadınlar yanında ~eçiriyordu. dar kör, anlamıyacak kadar 
Çar ~özüne keatirdiği kadın- sarhoştu denebilir. Oraniyc•-
ların evJi olup olmadıklarına bavm'dan Peterhofa fiderkeo 
aldırmaz, hepsini yanına toplar saray ahırları müdürünün göa-
yahut ta yanına toplanmaiı derdi,2-i bir adam olup biten-
mecbur ederdi. Böylece balo- lerden kendisini haberdar et-
]aAın müdavimleri olan birçok mişti. 

asilzade!er karılarına Çar tara- İşte bu dakikadan itibar:n 
fından yapılan münasebetsiz Pctro bütün kafasını kaybet-
kurları. hatta tecavüzleri gör- miş, bir karar almıyarak bale 
memck için bahçede dolaş- ıclmişti. İmparatoriçe Kateri-
ma&"ı tercih ederlerdi.Bu ıridiş, nanın büyük kuvvetlerin baıın-
Petro aleyhtarlarının günden da olarak Pcterhof üzerine yii-
gUne kab:ırmuına yardım edi- rüdüiünü haber alınca salta-
yordu. nattan feragat iradesiai imza-
Doğumun hususiyetlerine te- lamıı ve Katerinaya inkıyat et-

allulc eden telyazısmm i'Önde- tiğini bildirmiştir. 
rilmesinden iki ırün sonra sa- Hal'i emirnamesini Petreya 
rayda hassa alayı karar,ıahinda imzalataa zabit kendisine şun-
imparatoriçenin tevkif edildiği ları söylemişti : 
şayiası çıkmışb. Bu haber asıl- " Majeste, efendimıiniz. Fa· 
sız olmakla beraber Katerina- kat sizi İrnparatoriça adına tey-
nın tarafdariarını, onun çevre- lcif ediyorum. 11 Sonra İmpara-
sinde yer alanları korkutmaia törün boynundan saltanat kor-
yetmi~ti. Arak ~izliden 2izliye donlarını çıkarmış ve ken-
ihtilal hazırlıkları yapılıyordu. diaini bu iı• ıeçilen bir as-
Bundan maksat Petroyu de- keri müfrezenin aezareti altın-
Yirmck, RomanofJarın tahtında de olarak Peterhoftaa uzak, 
Katcrinayı biricik hakim kıl- fakat man:ıaraaı 1itif olan Rop-
maktı. Suikast inceden inceye çaya ı-öndermi,tir. Şluıelburır-
hazır~anmıştı. Bu darbenin bü- ta mahlu çarı koauklaadıracak 
tün ıplerini ellerinde tutanlar köşk hazırJanırlccn yolda küçük 
neticeyi ancak hadiselerin tacil kaza olclu. Bu hadise halckıa• 

cltiiini itiraf etmişlerdir. Bu da Katuinanın hatırahnda fU 
suikast darbesini tacile üçüucü satarlar vardır: 
Petrodan ba~ka kimse muvaffal.: "İmparator halledildiii ıüa 
olamazdı. Onun taşkın çıl2'Jn- çok içmİflİ. Zira hürriyetinde• 
lılcları idi ki ihtilali bir emrı baıka her şeye malik buh:au-
vaki yapmıftı. yordu. Metresinin, köpej'inin, 

İsyana iıtirak edenler bile zenci nedimcsile "emanının ırö• 
isyanın vukuundan daha üç cl~rilmesini istedi. Metresi müı-
saat önce bunun üç yıldan ön- tesna olm:ık üzere diier üç 
ce patlıyacaiına ihtimal vere- iıtezi yerine ıetirildi. ., 
m yorlardı. İhtililin şabidi olaa Büyük Fnderilc: "Üçüncii 
İnıiliz sefirine ı:-öre isyan iki Pctronun uyumaia ıönderile• 
saat içinde başlamış ve ikmal bir çocuk sıibi saltanattan ko-
edilmiitİr. Bir damla kan biJe vu1duj'uau,, söyler . 
akıtı!mamıştır. Öyle ki saray- ·"•>•u v.,. 

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

mma) - Kargaşa devri - (Fr.) 
Anarchie, interrai'ne 

Fettan - Oynak 
F eve - Bölük, takım 
Örnek: F eve fevc - Böliık 

bölük, takım t.akım. 
Feveran - Fışkırma 
Fevvarc - Fışkırık, döner 

fıskiye .. 
Fevk - Ust 
Fcvl.:ani tahtani - Altlı üstlü 
Fevt - 1 - Kaybetmek, ka-

çırmak, elden çıkarmak 
2 - Ölüm 
Örnek: 1 - Fırsatı f cvt eden 

sonra döviınür - Fırsatı kaçıran 
(elden çıkaran) sonra dövünür. 

F cvza (Bak: fetret) - Kar
gaşa - (f r.) Anarcbie 

- Çok güzel. Fakat evlen
meniz nerede ve ne vakıt ya
pılacak? 

- Bu gece Varoş mahalle 
sinde (Melekler ma!>ebi) deni
len kilisede yapılacak. Zavallı 
Rozitacığımın Maga orada bul
muştu. Nikahın orada yapıl
masını sevıilim bir uj-ur sa
yıyor. 

- Saat kaçta? 
- Gece yarısından iki saat 

sonra Nikahımız yapılınca ya
ya olarak Romadan çıkacağız 

ve anlattıiıın yerde arabaya 
binerek uzakla~aca&"ız. 

- Dilediiiniz gibi ben hep
sini hazırlıyacak ve sağlam bir 
arabayı kuvvetli atlarile söy-

lediğiniz yerde size Bazır bu
lunduracaiım. Rafail!. Açık 
söyle, para lazımsa çekmecede 
elli altın vardır. Oula.rı alabi
lirsin .. 

Onergeler 
Kılavuz sözleri üzerine, her 

listenin (Y eui Asır) da çıktı-

iındao baılamak üzere bir ay 
içinde, istek edenler yeni bir 
önerge ileri si.ircbilirler. Bun
Jar T. D. T. C. Gnel katipli
ğine şu şekil alhnda gönderi
lecektir: 

.ıı Osmanlıca . . . . . kelimesi· 
1 ne Kılavuzda ..... karşı

lıiını uygun ( yahut : yeter ) 
2'Örmüyorum. 

Sebebi : (kıs•ca) . . . . . . 
. . . . . . . . .. . 
. . . . . . . . . . 
Önergem şudur : • . . . (1) 

imza 

1> Bı.maa bit· fmtr{J"· glislfrlHıi

'!Jrn ~a:ılar u.:rı me t ır :ıey yap•
larnıı1acakl u· 
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Bunca k rallar 
Siilalesi nln s onu 

Oktav Kleopatrznın ölüm sa
rayında bu uzun süren kalışın

dan endişeye düşmüştü. Kra
liçenin bir şeye ihtiyacı olup 
olmadığını anlamak vcsilesile 
onu saraya döndürmek Ye ora
d•r uir tutmak için bir zabit 
yolladı. 

Akşam basmı,tı. Zabit, ka
pıyı açtıj'ı zaman, karanlıkta 

kaldı. Meş'aleler istedi. İki kö
lenin taşıdıkları meş'alelerin 
ıııiı altında, merdiveni çıktı. 

Bir mezar ~ibi çıplak olan bu 
koca bina sessizlik icinde idi. 

Meş'alelerin aydınhıı altın

da zabit büyük salona s:irdi. 

be ile İskenderiyede karşıla
nacaiı bildirilen Sezaryon ge
lir gelmez boğazlandı. 

Kleopatranın çocukları, daha 
iyisi bulunamadiğı için, zillet 
içinde ve zencir altında gcne
ralın zafer alayında sürük
lendiler. Oktav, ihtırasına ka r
şı koymuş olanların hepsini 
öldürduktt n sonra, Ptolemelerin 
bütün hazinelerini kendine mal 
ederek akla sığmaz derecede 
zenginleşti. Bunun için de, as
kerin maaşını vermek üzere, 
bütün altın mücevherat ve ta
kımları eriteceğini vesile olarak 
ileri sürdü. 

Antuvanın boşanmış karısı 
olan Oktavı, ölen kraliçenin 
çocuklarını alicenabana kendi 
yanına aldı. 

Mermer gözler 
Kleopatra, korktuğu gibi, 

Oktavın zafer alayında yine 
bulundu. Fakat bu, altın renk
li bir mermer heykel halinde 
idi. Heykelir. koluna bir yılan. 
dolanmıştı. 

Bu heykel Romalıl.ır üzerin
de esrarengiz bir tesir yaptı. 
Romayı fethctmc:..C, bu sert vic
danca insanları medenileştir
me k kraliçenin ilıtırası idi. 

Bu ihtıras tahakkuk etti. 
O günden beri, Mısır moda

ları, Nil kıyJarınd:ı seyahet 
zevki, İskenderiye incelikleı i 
Roma Cumhuriyetinin kudre
tini zayıflattı. Şarkın sokulgan 
ve yumuşak cazibesi, Roma 
şiddetinin meziyetlerini eritti. 

Kleopatra, o zaman, intika
mının alınmış olduğunu mermer 
gözlerile gordü. 

Paul REBOUX 
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Yatağ'ın ayak ucunda yere 
serilmiş olan İras ölmüştü. Şar
miyon ise elini i:'öisüne daya
mış hafifçe nefes alıyordu. 
Yatakta yatan kraliçe artık 

hiç kımıldamıyordu. Göğsü ha

reketsizdi. Küçük kraliçe ora
da, altın yatağı üzerinde, altm 

elbiseleri içinde, altın mücev
herlerile süsle miş olarak ya-

........ 
Fra a • 

ır e a 
amel.ya ı ya ıyo du .. Kısırlaştırma 

CERRAIJ JJELÇIKA Y 
KiillEK CEZASI 

hyor, baıı da Ptoleme hane

danının tacını taşıyordu. 
Zabit kraliçeye doğru iler

i di. Kızıl meş 'alelerin akis
leri ,. :mdi, son defa ola
rak çehresini boyamak isti
yormu gibi, yü:ı.ünde titreşi
yordu. 

Zabit delirmişçesine söylendi: 
- Ulu tanrılar! Kendine na

s J kıymış! .. 
O vakit, Şarmiyon yavaşta 

basını çevirdi ve ruhunun sa
deli ,ile, şu ersiyeyi söyledi: 

- Bunca kralların varisi ne 
yapm lı idi e o da onu yaptı .. 

Oktav OgUstUn 
büyüklüğü 

Haberi alır almaz, Oktav 
zabitlerile birlikte koştu. 
Ölüm odası ışık ve gürültüyle 
doldu. 

Bu üçüzlü ölü ün sebe· 
bini bulmak için araştır-

m-lar yapıldı, Birisi, 1:-ir yıla
nın izini görür gibi oldu. Ace
le çağırılan doktorlar, bu üç 
yüzdeki sükuneti görünce, an
cak Aspik denilen cinsten bir 
yıl n ısırığının böylece, mesut 
hir uyuşukluk içinde, ölüm 
'erebileceğini temin ettiler. 

Okta v cmrdti! 
- Psiller gelsin ! 
Bunla r, yara ları emmekte 

ih.tısası ola n doktorlardı. Kra
liç~nin bileğindeki ikı küçük 
kı :ı.ıllık işin ne olduğunu anla
t ıyordu. Emiciler birbirini takip 
ederek yüzlerini ölünün etle
rine sürdü ler. Gayretleri boş 

lcaldı . 
Kraliçeyi, krallara Jiyık uygı 

ile gömdüler ve jstcdiji iiDİ, 

Antuvanın yanıaa yabrdılar. 

Oktay tarafmdan teminat 
alan ve sözde büyük Jül Sua

varisiae layık olan debde- • 

pari..s ••. .Nrisa:n. 
•••••••••••••••••••••••••••• 

Bordoda Emniyet müdürü B. 
Yulen tarafından korkunç bir 
iş meydana konulmuştur. Bu, 

anarşist :mahfcllerinde yapıl

makta olan " kısırlaşma 11 ame-

Jiycl ridir. Bu ameliyeleri ya
pan cerrah ve iki muavini di-

ier şehirlerde de iş görmüşler
dir. 

Kendilerini k'sırlaştıran iki 

erkek ve bunların suç ortağı 

bir kadın yak lanarak hapse 
atılmışlardır. Bunlardan alına
cak ifade ile kısırlaşma ame-

liy tını yapan cerrah ile suç 

ortaklarının yakalanacağı umu
luyor. 

iki günd 15 ameliyat 
Otuz mart cumartesi gü

nü Bordo zabıtası ikisi ya

bancı olmak üzere 3 kişinin 

Bordoya geldiğini ve anarşist
ler arasında kısırlaşma ameli-

yatı yaptıklarını haber almıftır. 
Zabıta tahkikata girişerek ame-

liyatın yapıldığı evi bulmuştur. 
Ev sahibi iki gün içinde onbeş 
erkeğin bu ameliyattan geçtik

lerini bildirmiştir. lDunlardan 
sekizini• kimler oldui'u anla
şılmış , fakat şimdilik yalnız üçü 
tevkif edilmiştir. Hüviyetleri 
anlaşılan sekiz kişiden beti 
Franıız, ü~ü İtalyandır. 

Ameliyat, mahalli hi11i iptali 
ile unun iki tarafından yapı

lıyor Te kanallardan bir kıımı 
kuiliyordu. Her ameliyaat bir 
ıaat ıürmüttür. Fakat Bordo 
adliye doktoru ltu gibi ameli
yeleri• bir çeyrek aaatta ya
pılabilecejini ıöylemiftir. 

PERŞEMBE 
haftalardanberi İzmirde, İstanbul ve Anadoluda ıeaç, 

ihtiyar, kadıa erkek herkesin heyecan ve menkla bekle
dikleri Türkiyenin en büyük ve en güzel mecmuası. 

ilk sayısı çıktı, mUvezzllerlnlzden isteyiniz. 
Mahmut Y csari•in en son romanı, Nizameddia Nazif, Su

at derviş, Kandemir ve Ensarı Bülendin yaı.ıları . 
Dikkat: Perfembe'nin iılk müaabakaıındaki birinci ikra

miye olan altın uatı İzmir erkek liaesi onuncu ıınıf talebe
lerinden Ba Melih O aman Y aıar kazaamı br. 
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AÇl'I - L tiiEBBI~ , 
TlJ BEi r LlY() 

Bir berb r ve iki 
memur 

Yakalanan üç kişi suç or
taklığile maznundurlar. Bun
lardan Lapeyre isminde birisi 

cerraha müşteri buluyordu Bu 
bir berberdir. Polis bu iş üze
rinde çok gizlilik tutuyor. 

Ameliyattan geçenler sorgu
ya çekilmişlerdir. Bunlar siy~-

sal temayüllerine göre h reket 
ttiklerini söylemişlerdir. Her 

meliyat için cerrah 150 - 500 
frank kadar para almakta imiş. 
Cerrahi.ık mütehassıslarından 
profesör Lege demiştir ki: 

Bordoda yapılan kısırlaşma 
ameliyatı, tababette "Vasek 
tomi,, dediğimiz ameliyattır. Bu 
11
Vas deferans,, denilen bir ka

nalın kesilmesinden ibarettir. 

Hiçbir suretle hadımlaşmıya 
benzetilemez. Zira hadımlaşma, 

ameliyata tabi olan kimsenin, 

bütün evsafını değiştirir. Bu
nunla beraber vasekiomi ame

liyatı derhal kısırlık verır. 
Zaten ne uzun, ne de 

acı lı deiildir. 1895 ile 1900 
arasıada ben çok defa 
bu aıneliyatı yaptım, zıra 

30 sene önce bazı hutalıkla

rıa tedavisi için bir çare uyı
lırdı. 

Bu lfl• cezası 
F ranıız kanununa köre, te-

davi kaadı olmakıızıa, her han

ri bir ki•ıeyi kıaırlaşhran 
cloktor veya aaşka ltir ki•ıe-

ye müepbed kürek ceıuıaa 

mahkü• olur. Eitr ameliyatı 

ölümle aeticelenirae ceıaaı 
ölümdür. Bordada yapılan la-
ıırlaıtırma ameliyesinin bu ka
nun hükmü altma düşdüiü 

muhakkakbr. ...... 
Paraşütle 

Gece atlama rekoru 
Moıkova, 7 (A.A) - Para

fÜtçü Zabelin uzun mesafeli 
bir gece atlama rekoru kırmış
tır. Zabclin; tayyare 4500 mdre 
yükseklikt~ iken tayyareden 
atlamış ve paraşütü açmadan 
3600 metreyi 66 saniye 5/10 
da katetmittir. 

• 

• e ı 

'' BİR YEMEN İ BA 1 Ç BA r 
KEHA ETL. SÖZLER SÖYLED. 

Küçük teknemle Babel Men• 
dcb boğ~zını geçecei"im. Ge
mici )'am3ğı Ali bana soğanlı 
patates hazırlarken Bürhan 
voltayı denize atıyor, Hcman 
o dakikada eti çok nefis k~ca
man bir balık yakalıyoruz. Ye
mek listem işte iyileşiyor. Hint 
okyanosundan gel•n rüzgar bi
zimki gibi küçük bir tekne için 
son derece tehlikeli yan dat-

~2ları yapıyo . Gündüz olsa 
1 

dalgaları gör.:rc!c kıç çe\ irmek 
mümkün. 

Fakat gece:'. Önümde yalnız 
Raheyta ad~ ının arkasındaki 
koy var. Erıtı e hududundalci 
bu yalçın kayayı Fransa, son 
Roma itilafilc İtalyaya bırak-
mıştır. Fakat geceden önce 
oraya varabilecek miyim? 

Tuhaf bir hedly 
Raheyta adasının ancak 300 

metre uzunluğu ve 80 metre 
genişliği var. 38 metre yüksek
liğindedir. Bi · çimen bile yok, 
yalnız balıkçı kartalların ve 
deniz kuşlarının yaşadığı bu 
kayanın hediye edilmesindeki 
manayı düşünüyorum. Belki de 
burasını buğaza karşı bir kale 
yapmak istiyorlar. Zira Perim 
adasından yalnız 15 mil uzakta 
olduğu için Afrika sahilinin 
oraya en yakın noktasıdır. 

Karşıda, Arabistan ı:ahilinde 
Şeh Sait, daha yakından aynı 
rolü oynıyor. Şeb Sait dağı 
ıngilizlerin elindeki şafaya yal
nız iki mil mesafededir ve 400 
metre irtifaında olduğu için, 
başka hiç bir yerden gö
rünm"yen Perim müstahkem 
limanına h ~ l ... imdir. Eğer 

Fransa h'rinci derecedeki 
bu sevkulceyş nok a'"ı üzerin
de h kla.rını ileri !>Ürer~, Ba-
bel Mendcb boğazı Fransa 

1 ----
Başba can evtiç 

ay Layala bir te. e tkür 
Telyazım gönderıdi 

Belgrat, 7 ( A.A ) - Başba
kan ve dış iş 1eri bakanı B. Yev

tiç kraJ Aleksandrın katlinin 
6 nci ayı münasebetile Fransa 

dış işleri bakanı B. Lavalın 
radyoda söylediği söylev üze-

rine mumaileyhe aşağıdaki tel· 
grafı göndermiştir: 

F eci bir tarzda ölen kral 

AJeksandrın haya t ve ölümünü 
hatırlata• heyecanlı ve dostça 

ıözlerini:ı. bütün Yuioılav mil

letini mütehassis etmittir. Bu 
sözlerde müşterek acımızın l.ir 
ifadesini ve milletlerimizin kar
deşçe dostluiunun yeni bir te
ı.ahürünü gönneldtyim. Krallık 
h~kiimetinin ve kendimin ıami
mi ve derin dostluiumuzun 
kabulünü rica ederim. 

Yüksekte 
Nefes almayı Kolay

laştıran alet 
Lenin2rat, 7 (A.A) - Yük

uk irtifarda aefes al•ayı ko
layl aştıran hususi otomatik bir 
alet icat oluamuştur. 8u iletin 
diicrlerindcn farkı otomatiLti 
maka•izma vasitasile irtifaa 
göre Jizımgelcn oksijeni ayar 

edebilmesidir. 
Soiuia kartı muhafaza edil

aiş vaziyette yakılan bu ilet 
630 gra• arırlıj'ındadır. Ve 
paraıutçunun arkasına takılı 

ltir torba içinde.lir. 

v azan.: ~anr:v de ~o:nt.:frei'd .........•.....•.•••.....••.. , ...••.................•....... 

llabr.'f 
İngiltere ve İtalyadan mürek-

kep üç başlı bir ejderin kon

trolü altında olacak. 

Koyda bir Arap yelkenilsi 
var Bunu kaptanı bana so
ruyor; 

- İmamı görmeğe mi gidi
yotsJn? 

- T nrı dilerse. 

Bu Yemenli ile Habeşistan ·· 
dan bahsettim. 

- Habeşler, dedi, vaktile 

Yemen toprağına saldırmışlar
dı. Faka Peygamber hak dini 

getirince, Mah onları kartallar 
ile tas yağmuruna tutarak 
kovdu. 

Birkaç yıl var, bizimkiler

den Mehmet Ali isminde bi
ri irtidat ederek Menelik 
ordusuna girdi. O Meneli1{ ki 
Hüsey:n Müslümanları eziyor
du. Buna Mihail adını taktılar 
ve l\tenelik ona bzmı verdi. 
Raı; rtihail dedikleri bu idi. 
Bunun oğlu Ladi Jasu tekrar 
Hab ş dinine g"rerek babası

Massua • . . Mart. 

as/,·pı·/r>r i 

nın dönmeliğini tamir etmeH 

istediği için Habeş imparatoru 
tarafından zencire vurulmuş· 

tur \'e hala zencir altındadır. 
Hal şu ki, Medine şeyhlerin· 

den biri şunu haber veriyor ki 
mucizeli kuşlar bir defa daha 

Habeşleri İsJam topraklarından 
kuvacaklar ve onların üzerine 

gök yüzünden alevli taş:ar ata· 
caklardır. ,, 

Tayyarecilik devrinde oldu

ğumuz için bu "kehanet,, in az 
çok kıymeti olsa gerek! 

Bu mucizeli kuşlara gelince, 
bunlar balıkçı kartallardan iba

rettir. Bunlar denizden ista· 
kozl rı yakalarlar ve kabukla-

rını kırarak etini yemek için 
yüksekten, yuvalarının bulu • 
duğu kayalar üzerine atarlar. 
Hatta, yuvalarına yaklaşanlar 
olursa, gök yüzünden bunların 
üzer"ne hindi yumurtası büyük
lüğünde taşlar attıkları da va· 
kidir l.i bunu ben kendim de 
tecrübe etmişimdir! 

-..<::=::::::.ı:ııc:.---~~--~~~---

Sof yada 
aha 

komünist er 
• • • 
ı mış er ır .. ----.:>--......... ..... €'& 

Sofya, 8 (A.A) - Maliye 
memurlarından komünist Ra
denkofun ihtilasile alakadar 
olarnk polis komünist hareke
tine mensup başka birçok tev
kifat yapmıştır. Ezcümle Mopr 
İsmindeki uluslararası kurumun 
Bulgar merkez komitesi azası-
nın hep~ini tevkif e tmiştir. Bu 

• 

Sivasta 
San'atlar evı 

Sivas, 7 (A.A) - Vilayetin 
yedisi kadın olmak üzere mer
kez Ye mülhakat umumi mec
lisi azalara toplu bir halde hu· 
ıusi idareye b • 1 l , 
l 

ag ı o an san at-
ar evini d'l ·· gez 1 er. Uyeler eYİn 

maranroz, dolcuma v d . e emır-

hane atelyelerin.leki faaliyeti 

yakından tetkik etmiıler ve bu 
müesseseyi bu~ünkü hale a-eti
renleri takdir eylemiılerdir. 

Malum olduğu vcçhile san'at· 
lar evi dokumahanelcrinde ya
pılan halılar f zmir sergisinde 
birinciliği kazanmıştır. Üyeler 
san 'atlar evinden çokiyi intiba
larla ayrılmışlardır. 
c:: 

komitenin Paristeki merkezi 
büro ile olan muhaberatı mü-

sadere edilmiştir. Bu muhabe

rattan anlaşıldığına göre, Bul· 

gar komitesinin pek fazla mali 

vesaiti vardır ve son yıllar zar
fında Paristen 7,000,000 leva 

muavenet 2'Örmüştür. 

Teşekkür 
931 senesindenberi müzaye· 

desine iştirak ettiğim haneni• 
teminatını geri almak huıuıua
daki müracaatlarım 5 senedea
beri neticelendiril•edij-inden 
Vilayetimiz defterdarı bay Ke· 
nan Yılmazın kawrnn dairesiade 
Yermiş olduiu emir üzeri•• 
depozita alcçemi ıeri aldıiı•
dan Cumhuriyetimizin itbu yük
ıek Ye kanunıcver memuruna 
ilelet.et müteşekkir lcaidıiımı 
muhterem iazetenizin bir kö
tesine dercini dilerim. Bu lau
ıusta hizmetleri rörülea iskia 
müdür vekili, kafa kötüiü l:ta
kanı bay Mustafa Alctunca ve 
iskan muameJat •emuru bay 
Mustafa ve Zübtü'ye aleaen 
teşekkürlerimin ilivcsini dile· 
lerim. İaşaat müteahhidi 
S.8 1028(490) Ali Riza 

- 1 

lzmir Def terdarJıiından: 
İsıisi.n in verii borcundan ötürü. tahsili emval yasasına r6re 

haczcdıltn Ahmet aia maha.llesi•de Alipaşa meydanında kiin 7 
sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir 2'Ün müddetle 
satı lıra çıkarıldıiından pey stirmck ist iyenlerin defterdarlık tah
silat kalemine müracaatları. 
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Çok asri bir butula malik bir möble dahilinde mevzu bu ahi
tı : Sekiz lambalı, ve yirmi adet tuli mevce göre ayar edilmiş 
dt~reli, 15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ahize, radyo 
~. müzik fenninin en son tekamülabnı nefsinde cemetmiştir. 

~ hrıınızdekı Bütün Eczanelerde \7 ardır. ISı~Al~LA 

lsteviniz .. 

Yüksek teveHürlü hususi devreli bir pentod ve değişen has
••ıiyetile müşterek çalışan antifedin2' lambalara vasıtasile ma
kinenin her tüli mevcdc aynı mükemmel randımanı verme!lİni 
ttın.in eder. 

l''ürkivc .,, unıunıi dipoziteri IST'ANBULDA BAHÇEl\:APISIND.\ 

ADYO ~ 
l:Jt!) 

Satış yeri: Rl'llUR ''E1'TER (Sahibinin Sesi) 

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

FELEK 
Çarşamba Günleri Çıkar Siyasi Halk Gazeteıidir 

Bütün dünyayı 
Çenherinden g~çiriyor! 

PAHALI AL~1A YINIZt 
lf El~ YERDE (3) KURUŞTUR. 

1 - 4 (478) 

'7.J7.ZZ-L7J:JG://./,; ./' ///.T;X,7.7..;ı:.ı=GZT.2'7~~ 

uayenehane Nakli 

Do tor 

emal a ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütebassısl 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

• ~ 
~ 

Evi Kaı antina tram\' ' cad
desi No. 596 Tel. 2545 .. __ 

~ Almanyaya sipariş ettiii 
ea ıon model ve aletleri 
almak üzere lstanbula sri
dea Minik kadın berberi 
Sıtkı avdet etmiş ve müş-
terilerini kabule başlamış
hr. San'atıa en son yeni
liklerini iÖnnck içia bir 
2'ÜD eveJiaden randevu 
alınız. 

Keçeciler Nu. 122 
Telefon: 3101 · TBhSiiiaKô0riBn ~ 

HAS TAHA NE S 1 .,-7d7.7b~1~.J!.i41ı1j. 
lzmirin eşsiz hususi hastanesidir İıbab 335 ıeaesi progra- ~ rrzz.zzT.L7...72i!Tf-L. r7.Z.Z/J./ZZZ7.JJ 

mıdır ... E~~ck, kadın, çocuk ~errahi. hutalıkların1n tcdaYiıi için Göz Hekimi 
on 2'unluk hastaae ycvmı- (25) J' N 
Yesi, ilacı, hekim ücreti dahil ıra. M• t t o ı 

Mide yarası, apandisit, her nevi fıtık, basur Yeıair bilü- ı a . re 
juın ameliyatı mucip hastalıklar,taşlar, urlar misillu ameliyat- N 
~~ıada muvaffakıyet ,artlle 011 (35) . Adres - Beyler Numan 

R'Unlülc hastane yevmiyesi dahil toplan hradır. Zade sokağı Ahenk mat- . 
b Lülcı hususi hasta odalarında yatmak arzu edenlerde• baası yanında. 

eher 2ün için yukardaki fiatlara bir lira z.ammile ahnır. Numara: 23 
Adres: lzmir Çivici hamam, Müftü sokak .. Sokakta beyaz ı Telefon: 3434 

'beı üzerine yazılı (Bay Tahsin Hastuıeıi) yazısıaa dikkat.. . 3-26 (229) 
fllf7Z7"77/7J.7..7/..Z,r./7// y , '-'//../..Y.7777l (477) af#~ B•l l - 11& IDl!S~ 

·GRiPTEN KORK 
Grip N I b 't . . . d . 1( , ez e, ronşı , romatizma mevsımın eyız .. 

endinizi üşütmemeğe dikkat etmekle beraber 
Saha h Ak~anı ili rer l(aştı. 

~ ~ 

1 1 
ALINIZ 

Gripin : En tidddetli baş ve diş ağrılarını, üşiinmcdcn mü
tevellit sinir, bel ve adale ağrılarım teskin eder. 

Gripin : Mideyi bozmaz. Kalbl yormaz. 

Grip in : Radyolin Diş macunu f abrikasınm mutahassıs 
H Kiymagcrleri tarafından imal edilmektedır. 
•r Eczanede Bulunur. Flafl 7,5 Kuru,tur 

l)oktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Rizn Lınleıı 
DOGUM VE CERRAHI 
KADJN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 1 

Satılık 
Mobilya 

Asri mobilya ve Alman ma
mulatından bir Piyano sahhk
tır. Bucada Cami sokağında 
( Eski Dokuz Çeşme ) 2 No. h 
eye saat 14 ile 18 arasında 
pazar güııünden baş'ka her 
ırün müracaat edilebilir ve ya
hut T elcfonla ( Buca 43 No. lı 
telefon ) müracaat vakti tayin ' 
edilebilir. 1-3 ı 

" lJk ve orta nH·ktcp ı 
l'alehe velilerine 

ilk ve Orta mektep tale
beleri yetiştirmeie muktedir 
bir muallim hususi ders ver
mektedir. Arzu edenler ( Ye
ni Asır ) da S. C. adrc!inc 
müracaat etmelidirler .. 

1-5 

Kaozuk öksürük şurubu 
- es lropektoral ) 

En muannit öksürükler, bronşit, nefes darlığı ve boğma
canın kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlar da vikaye edici 
tesiri şayanı dikkattir. Her ec:ıenede bulunur. 

~ ,:' . . ... : .. " . .. . . :.-.... · .. : : . ~ . .- -: .. , . . , 

iz ir Defterdarlığından : 
İssisinin vera-i borcundan ötürü tahsili emval yasasına ıöre 

haczedilen Karşıyaka bahariye mahallesinde tramvay caddesi•de 
kain 110 sayılı bina tarihi ilandan itibaren yirmi bir ırün müd
detle satılığa çıkanldığından pey sürmek iıtiyenlerin Defterdar
lık tahsilat kalemine müracaatları. 9 14 19 25 (495) 1041 

Türkiye Ziraat bankası fzmir 
Şubesinden: 
Mevkii 
Bornova .. 

•• 

.. 
" ,, 
.. 
" 
" 

Sokak 
Merkez 
Yıkık minerc 

il •• 
Cayı ferah 
Havuzbaşı .. .. 
Havzbaşı 

Balıkçıbaşı 

Müsabaka 
Manay kuyu çingene 
mezarlığı 

Cinsi 
Hane 
Aarsa 
arsa 
dükkan 
arsa 

muhammen 
No. K. 

68-80 500 
42-1-46 300 

32-34 nakit 5 
2-2 800 
62 500 

42-44-1 200 
72 nakit 100 

nakit 500 
25 800 

4/5 hisse harap bai bili 900 

arsa 
bahçe yeri 
tarla 
dükkia 

Bayraklı Bülbül sokak hane 18 700 
" Haliliye ar.sa 20 200 
" Menemen caddesi arsa 2 600 
" Bonova. C. arsa 32-28 300 
" Ayva S. 318 hisse arsa 5 500 
" ~ yva S. 3/8 hisse aua 9 600 
'' Ayva S. 3/8 hisse arsa 7 900 
" Vişne S. arsa 13 100 
" Vişne S. arsa 9 100 
" Vişlle S. arsa 7 200 
" Muradiye arsa bahçe 61 900 
" Menemen caddesi arasa 62 300 
" •• •· ar.sa 60 300 
'' incirli S. arıa 3 500 

Şaftali S. hane 8 800 
Bornova caddesi arsa 46 800 

Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvalı 25-3-935 tarihinden iti
baren ~ayri miibadil bonolu veya pe,in para ile açık arttırma 
suretile satışa çıkarılmi,tır. Maim satıldı~ı seneye ait devlet, 
belediye veri!i ve rcsimlcrile sair masraflar müıteriyc aittir İhale 
15-4-935 Pazartesi günüdür. Taliplcria yüzde yedi buçuk tomi
miaatlat ile birlikte ihale ıünü saat 14,30 da Ziraat bankasına 
müracaatları. 841 · (492) 

Sahife 9 

Teşekkür 
Neşrolunan yeni kanun üze

rine aile evimde yapmak mcc· 
buriyetinde oldu2"um bir takım 
tamirabn yaptırılmasında bana 
kanun çerçivesi dahilinde ko
laylık gösteren Kentimiz yorul
mak bilmez başkam bay Beh
çet Salih Uza ve sıhhat ve iç
timni muavenet müdürü bay 
Cevat Şakir, belediye baş he
kimi Süreyya ve mmtaka tabi
bi İsmail Strrı \ e mimar bay 
Cahit ve Mesud cümle tam'
rah l"mami e ifa ettiğim halde 
kanunun tatbikinde göstermiş 
oldukları suhu!etien dolayı ale
nen beyanı teşekkür etmeği 
borç addeder.im. Belediyenin 
gerek mıntaka mcmurl~rmdan 
Tevfik ve Şehap ve lbrahim 
tanzifat amiri Hasan Fehmi 
beylere teşekkürler ederim. 

İ. B. Doğan Alp 
( 491 ) 

Kemalpaşa Tupu memurlu
ğundan: 

Armutlunun çarşı icinde bir 
birine bitişik altı Dükkanla 
di~er bir birine muttasıl iki 
dükkan ve Kemalpaşanın çarşı 
içinde bir sekaf altında dük
kan ve kahveyi müştemil he-
saplar daircıi ve hilal çıkma
zında bir sakaf altında kilise 
arsasına inşa edilmiş bir biri
ne muttasıl dört dükkaa ve 
ikinci Hükumet caddesinde bir 
ev ve çayda bir deiirmen yu-
karı mahallede evvelce medrc· 
se şimdi ev hususi hesaplar 
dairesi n;.mma yeniden tesci
line kaza Ko. ııun 20/9/933 ve 
178 sayılı kararile kabul ve 
tasdik olunduğundan karardan 
miitee.ssir olanlar varsa bir ay 
zarfında kaza Tapu memurJu
iuna müracaatları ilan olunur. 

1033 (493) 

lzmir Sicilli Ticuct Memur
luiundan: 

"Ali Meftun,, ticaret unvani
sile fzmırde birinci kordonda 
Cemal Ccndeli hanmda 1 nu
marada i'az benzin, motörin 
ve makina yaiı ve 1ıer türlü 
ticari muamelit üzerim: mua-
mele yapan Ali Meftunun işbu 
ticaret unvanı ticaret kanunu-
nun 42 inci madde:lt mucibince 
sicilin 1372 numarasına kayt 
ve tesçil edildiği ilan olunur. 

hmir sicilli ticaret resmi mü
hürü imza namına H. F. Tinç 

1039 (496) 

Aydın demlryolu umum 
mildUrlUğUnden: 

11-4-935 tarihinden 30-6-935 
tarihine lcadar muteber olmak 
üzere asıari Yagon hacını isti
a bi~inin yiizde 75 i do1durul-
mal.c şartile nakledilecek cc•İZ 
kütülderinin tabi olacağı tari· 
f eler berveçhi zirdir: 

Beher tonu 
kurut 

Çapahdan İz.mire 1300 
Keçiborludan '' 1340 
Baladız.dan " 1340 
Kuleönünden " 1340 
Eiidriden " 1425 

- 1105 numarah hususi ce· 
viz kütüiü tarifesidir: 

11-4-1935 tcrihi•dcn iş'an 
ahire kadar muteber olmak 
üzere Kara pınardan f zmire 

naldcdiJecck ceviz kütüj-u umu
mi tarifenin 2 nci smıfı üz.erin
den taşınacaktır. 
Şu kadar ki: V aıonlara müa

küa olduiu kadar kütük ko
nulmasına dikkat edilecektir. 
Nakliye ücreti sildcti hakikisi 
üzerinden alınacaktır. 

- Müddetleri 31-3-1935 t•
rihinde bitea Sultanhiaardaa 
İ:ı.mire beher teau l 092 kuruı
luk 1063 aumaralı ve Sultaa
hisardan İz•ir hariç direr bilu
mum istasyonlara beher tonu 
ıcilometre b.ıına 7 kuruıluk 
1082 numaralı portakal husuıi 
tarifesi 11-4-1935 tariaindea 
30-6-1935 tarihine !.adar ye
niden mevkii meriycte ko•ul
mu,tur. 



Sahife ıo 

F ratelli Sperco 
V anur Acentesi 
RO\ A LE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
TELA'"ON vapuru elyevm lima
nımızda o"up 1 nisanda Anvers 
Roo\erdam, Amsterdam ve 
Hambur • için yük alacaktır. 

STLLLA vapuru 5 nisanda 
beklen me kte o'up yükünü bo
şa l ttı ktan sonra Am·ers, Ams
terda m, Rotterdam ve Ham
burg lıman :arı için yük ala
caktır . 

UL YSSES vapuru 8 nisan
dan 11 n•sana kadar Anvcrs 
Rotterdaın, Amsterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ERIAND vapuru 2 mayısta 

Rotterdam, Hamburg, Copcn
hage, Gdynia, Dantziğ. Gote
\ıurg, Oslo ve lslı:andinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

SAMLAND vapuru 14nisanda 
Rottcrdam, Hamburg, Kopen
hagc, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacakt;r. 

VIKIN GLAN vapuru 2 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya li
manları için yük alacaktır. 

'.NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lznıir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 25 nisanda 

( Doğru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAiN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
PELES vapuru 6 nisanda 

elip 7 Nisanda Malta. Bar
aelon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 1 
ınayısta g-elip 15 mayısta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

alandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
'1liyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2050 

Eczacı başı 

S.Ferit 
Şifa 

. 
eczanesı 

Sıhhi ve tuvalet kor.alan 
Fenni ıtözlük 
Göbek, kasık bağları 
Lastik e~ya 
HaHas 

Barometr 
Derece 

Tuvalet çeşitleri 
Daima her yerde 
Çok ucuz 

Ve 
Çok tazedir 

Dok!oı reçeteleri azami 
aür'atle hazırlanır 

SizP ''" 
S. ter:t Şifa 

eczanesını 

tavsiye ederim 

Ademi 

l\'. \T. 

~r. F. 11. 'an Der 
Zee & Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

MOREA vapuru 15 nisanda 

bekleniyor. 20 nisana kadar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

DERINJDE vapuru 5 nisanda 
bekleniyor. Anvers, Hamburg 

ve Bremenden yük çıkaracaktır. 

JOHNSTON V AREN LINES 

L TD - LIVERPUL 
DROMORE vapuru 8 nisan

da b~kleniyor. Anvers ve Li
verpoldan yük çıkarıp Burgas 

Varna, Köstence, Galaç "e 
Braila için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHA VS 
LİMJE D/S D/S Spanskclinjen 

OSLO 
BOSPHORUS vapuru 16 ni

sanda bekleniyor. Dippe ve 

Noneç limanlarına yük ala

caktır. 

NEPTUN SEN NAVIGATION 
COMOANY L TD. Budapeşt 

DUNA ,-apuru 5 nisanda 
bekleniyor. Doğru Braila, Bu

dapest, Bratislava ve Viyana 

için yük a1açaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXMOUTH vapuru 9 ni

sana doğru bekleniyor. Nev

york, Filadclfiya ve Baltimor 

limanları için yük al~caktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 ma
yısa doğru bekleniyor.Nevyork 

limanı için yük alacaktır. 

EXMINISTR vapuru 19 ma
yısa doiru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 

isimleri üzerine mesuliyet ka

bul edilmez. 
N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 
~~,ım_. .......... .. 

iktidar 
~:E 

\' ı:kitsiz ilıtiyar iık 
HOBKOBIN 
H b• t bf ll • • Erkeklerde 

orırı.o ın a e erı. vakıtsız ih-
tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
liğini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul " Galata posta 
kutuıu 1255 müracaat " 

Her eczanede bulunur. Fi atı 1so kuruştur. 
Yaşamak neşesını iade eder. 

7 - 40 (376) 
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Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

DHE ELLERMAN LINES LTD. 

CtTY OF OXFORD vapuru 
nisan başlangıcında Londra ve 
Anverstcn gelip tahliyede bu

lunacak ve zyni zamanda 

Londra ve Hull için yük ala

caktır. 

ROUMELIA. • vapuru 10 ni
sanda Livcrpool ve Svansea

dan gelip yük boşaltacaktır. 

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

DELOS vapuru Hamburg, 

, .. 
VAPURCULUK TURK 

ANONİM ŞİRKETİ 
IZMIR ACENTELİGİ 

SAKARYA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam 16 da 
hareket ederek PAZAR
TESi günleri saat 1&da 
İstanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
ıünleri ıtalata rıhtımından 
tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA günü saat 16 
da İzmire yarır. 

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

Bremen ve Anventen gelip 
yükünü boşaltmıştır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 

, liyet kabul edilmez. 

OTEL BRISTOL --
Birinci Sınıf===== 

--Lüks Otel 
Biitiin Izmirliler hllrada buluşurlar 

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

ÖMER LÜTFÜ'dür 

Eczacı Kemal Aktaş 
Eczanesi H., .... ~ 

ı a. 
KOLONYA VE ESANSLARI 

( Gönül ) Baharçiçeği, Altınruya, Fulya, 

Menekşe, Sonhatıra, Akşamgüneşi, Amber. 

Yasemin, Leylak 

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

TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Ha.mai :Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

. 

. 

. . 

. . . . 

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

lzn1ir Def le darlığından : 

g rtlsan 1935 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

LAK Tİ~ 
ile başlayınız. 

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

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

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

L U T F i K R O 1\1 
Jd'/.A Jı f./-'0.~ 11 ' , 

Kırıklık, baş aıtrısı 

ve bilhassa 
SITMAYI 

kar~ılamzk ıçın 

Lutfi kinin 
Komprimclerini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunınak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz yeya sizde bir şişe alınız 
Her eczanede vardır 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAl\IDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beı·aber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMiR 

••• • 

İssisinin vergi borcundan ötürü tahsili eaJYal yasasına ıtöre 

haczedilen Donanmacı mahallesinde Namık Kemal soka(ında 
kain 1 sayılı dükkan tarihi ilandan itibar~n yirmi bir ırün müd- Jmum Deposu 
detle satılığa çıkarıldı~ındaa pey sürmek istiyenlerin Defterdar- Sulu han Cvarnda ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 
lık tahailit kalemine müracaatları. 3-9-15-21 961 (4~) . "!'icarethanesidir. 


